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  شكر وعرفان
  

 الشكر الجزيل الى كل الزميالت والزمالء في اإلغاثة الزراعية ،الى كل العامالت  فـي برنـامج                 
في المركز والفروع على الجهود التي بذلت من قبلهم من اجل إتمام هذا العمـل               التوفير والتسليف   

  .وإخراجه الى حيز الوجود 
  

كما وأتقدم بالشكر الجزيل الى الدكتور ثمين هجاوي على تحمله لي وعلى الجهود التي بـذلها فـي          
  .متابعتي الحثيثة والدائمة من اجل انهاء هذا العمل 

  
يق إلى أعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة واللجنة األكاديمية أسـاتذتي ممـن             كما أتوجه بالشكر العم   

بناء المؤسـسات، وأخـص بالـذكر       / تلقيت على أيديهم العلم والمعرفة في معهد التنمية المستدامة          
الدكتور زياد قنام، والدكتورعبد الوهاب الصباغ ، وزمالءهم أعضاء الهيئة التدريسية في المعهـد              

  الشكر والتقدير والعرفان، فلهم مني كل 
  

وأتوجه بعميق شكري للزميل  األستاذ أحمد أبو بكر   لما بذله معي من جهد متواصـل فـي هـذا     
  العمل وإجراء التحليل اإلحصائي لهذه الدراسة، 

  
سليم منجد مثقال حافظ 



ج 

  تعريفات
  

ألفـراد  مجموعة من المنظمات التطوعية الحرة التي ينـضم اليهـا ا           :  المجتمع المدني 
وهو كل  .بمحض إرادتهم الحرة بهدف تنميو مصالحهم والدفاع عنها         

وهو يعني حالة مـن المدنيـة   .ماهو غير حكومي او عائلي او ارثي  
وتحمل هذة الكلمة في طياتها قيمة التحمل أي إستعداد األفراد لتجمل           
وجهات نظر سياسية ومواقف إجتماعيـة متباينـة وبـذالك يـصبح            

حالة ذهنية وإستعداد لعيش وإحترام حق األخرين فيه        المجتمع المدني   
   )1993إبراهيم ،(

المؤسسات األهلية 
العاملة في التنمية 

  الريفية 

تلك المنظمات غير الحكومية غير الهادفة الى الربح وهي احدى اهم            :
مؤسسات المجتمع المدني وأهمها من حيث الكم والدور والتأثير فـي           

سسات خدمات إجتماعية وإقتـصادية للفئـات       تقدم هذة المؤ  .المجتمع  
المستهدفة التي تعيش في المناطق الريفية سـواء كانـت رجـال أو             

  .نساءاو شباب 
تعرف التنمية بأنها مجموعة من الوسائل والطرق التي تستخدم بقصد           :  التنمية 

توحيد جهود األهالي مع السلطات العامة من اجل تحـسين مـستوى            
إلقتصادية واإلجتماعية والثقافية في المجتمعـات      الحياه من النواحي ا   

القومية والمحلية وإخراج هذة المجتمعات من عزلتها لتشارك ايجابيا         
  .في الحياه القومية ولتساهم في تقدم البالد 

التغيرات اإليجابية التي تحصل على األسرة من خالل اإلستفادة مـن            :  األثار اإلجتماعية 
لتعلـيم والـصحة والـسكن والتمكـين        القرض والتي تؤثر علـى ا     

  والمشاركة
راس المال 
  اإلجتماعي 

هو إستعداد الناس لإللتزام الواعي بالتنازل عن بعض طموحاتهم من           :
اجل األجيـال الحاليـة والمقبلـة ،أي تجاوزالمـصلحة الشخـصية            
والتصرف بموجب مصلحة المجتمع او الجماعية التي ينتمـي اليهـا           

   )2000عبد المحسن ،(الفرد 
إعطاء المرأة الفرص والموارد وتزويدها بالمعرفة والقدرة لتحقيـق          :  تمكين النساء 

إحتياجاتها األساسية وأهدافها وتحقيق الوعي لذاتها والسيطرة علـى         
المصادر وإتخاذ القرار بكل ما يتعلق بها وهو عامل هام جـدا فـي              

  )ابو نحلة وتراكي ومتاب(إعداد النساء للقيادة 



د 

هي الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف على مستوى المحافظة وتضم          :  ية المركزية الجمع
  في عضويتها مواقع فرعية من نفس المحافظة 

اتحاد جمعيات 
  التوفير والتسليف 

هو اإلتحاد الذي يضم في عضويتة كل الجمعيات النسوية المرخصة           :
   جمعية 12والبالغ عددها في الضفة الغربية 

هو عبارة عن مجموعة للتوفير والتسليف على مستوى بلدة او حـي             :  ع الفرعي الموق
  يتبع بشكل مباشر للجمعية المركزة على مستوى المحافظة 

هي عبارة عن الية داخل الجمعية من اجل توفير المال بشكل شهري             :  التوفير 
  بمبلغ متفق علية بشكل مسبق 

  وال الجمعية هي عملية إقتراض من نفس ام :  التسليف 
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  ملخص الدراسة 
 

تـشرين ثـاني     _ 2008/ تم إجراء هذه الدراسة في الفترة الزمنية الممتدة ما بين شهر حزيـران            
، ومثل مجتمع هذه الدراسة المنسبات إلى برنامج التوفير والتـسليف فـي الجمعيـات               2011/األول

آلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية      وهدفت هذه الدراسة للتعرف إلى ا     . النسوية  في الضفة الغربية    
  .لبرنامج التوفير والتسليف على المنسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية

  
فقـرة  ) 77(ولتحقيق هدف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي، حيث قام بتصميم استبانه ضمت             

ختبار كرنباخ  عن طريق ا  ) 0.88 (وزعت على خمسة مجاالت، وتمتعت بدرجة صدق وثبات بلغت        
منتسبة، وتـم   ) 608(والبالغ عددهن   عينة الدراسة من المنتسبات     ألفا، حيث تم توزيعها على أفراد       

  .بالطريقة العشوائية المنتظمة % 10أخذ عينة بنسبة 
 

أسفرت الدراسـة   ) Spss(وبعد عملية جمع البيانات وتحليلها عن طريق برنامج التحليل اإلحصائي           
 كانت عالية بمتوسط حـسابي  وهي أن  رضا المنتسبات عن طبيعة التوفير   ئجعن مجموعة من النتا   

وبمتوسـط  ، وأن درجة رضا المتسبات عن آلية اإلقراض من هذه الجمعيات كانت عاليـة               )3.81(
  ).3.73(حسابي 

  
كما أظهرت نتائج الدراسة إن لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية فـي               

 الغربية  آثار اقتصادية واضحة عليهن ، حيث ساهم  بتقديم الخدمة لمجتمع النساء الفلسطيني                الضفة
واالرتقاء بهذه الشريحة المهمة من شرائح مجتمعنا بما يعزز مكانة المـرأة الفلـسطينية ودورهـا                

يـات فـي    الريادي في إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية، وألهمية الدور الذي تلعبه هذه الجمع           
تمكين النساء اقتصاديا اللواتي ال يستطعن توفير ضمانات تطلبها البنوك التجارية مقابل الحـصول              
على قرض منها، فإن االرتباط بين التسليف واالدخار يبدو مقبوال كآلية ضـمان للقـروض لهـن،                 

ـ          . وأكثر راحة أيضا من برامج إقراض أخرى       ذه كذلك تبين أن هناك أثر واضح وملموس لمثـل ه
البرامج على الصعيد االجتماعي، فقد تشكلت لدى السيدات مفاهيم وآراء حول المجتمع من جـراء               
انخراطهن في ميادين العمل المختلفة، حيث أصبحن أكثر قدرة على التفاعل واالندماج في المجتمع              

  .وبصورة واضحة وضمن آلية العمل المتعبة والمقترحة من هذه الجمعيات
 

 الدراسة إن هناك بعض المعيقات التي تقف حائـل فـي وجـه اسـتمرار هـذه           كما أظهرت نتائج  
الجمعيات منها المعتقدات الدينية والفكرية التي تؤمن بها شـريحة ال بـأس بهـا مـن المجتمـع                   



و 

الفلسطيني، كحرمة االقتراض لما لها من فوائد عالية تدخل ضمن مسمى الربا، وعـدم االسـتقرار                
  . إلى ضرب البنية التحية للمشاريع في األراضي الفلسطينيةاالقتصادي، وتعمد االحتالل

  
انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          أما بالنسبة لفحص المتغيرات الديمغرافية فتبين     

بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االقتـصادية          )  α ≥ 0.05(الداللة اإلحصائية   
ج التوفير والتسليف  حسب كل من متغير العمر بالسنوات، والحالة االجتماعية،            واالجتماعية لبرنام 

ومعدل الدخل الشهري اإلجمالي لألسرة بالشيكل، والصعوبات عند االنضمام للجمعية،  والمؤهـل             
العلمي، وعدد سنوات االنتساب إلى الجمعية،  كما ظهر وجود اختالف في استجابات المبحوثـات               

  .بالدينار) األسهم والتوفيرات(المحافظة و متغير رصيدك الحالي في الجمعية من في كل من متغير 
  

 تعمـيم   وأخيراً وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات كان من أهمها ضـرورة 
هذه التجربة على الفئات األخرى التي تعمل معها اإلغاثة الزراعية مثـل الـشباب والمـزارعين                

التجربة الى البلدان المجاورة،والبحث عن مصادر اإلسـتدامة لهـذا البرنـامج دون             ومحاولة نقل   
والتنسيق مع المؤسسات التي تعمل في اإلقراض الـصغير والمتنـاهي           مساعدة اإلغاثة الزراعية ،     

الصغر من اجل توحيد األليات واإلجراءات من اجل الوصول الى اكبرقـدر ممكـن مـن الفئـة                  
 على تنظيم حمالت توعية وتثقيف واسعة على امتداد الوطن لتغييـر نظـرة              ، والعمل  المستهدفة ، 

  .المجتمع النمطية  لدور المرأة وقدراتها
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Identification Of The Social and Economic Impacts Of The Saving and 
Credit Program on The Members Of the Women Associations In The 
West Bank. 
 
Prepared by : Munjed Abu Jaish 
 
Supervisor : Thameen  Hijawi 

 
Abstract: 
 
This study was conducted between June 2008 till October 2011, where the study 
community consisted of the members of saving and credit program in women associations 
in the West Bank. This study aimed at identifying the social and economic impacts of the 
saving and credit program on the members of the women associations in the West Bank. 
 
In order to achieve the study's goal , the researcher followed a descriptive approach where 
a questionnaire was designed which included (77) paragraphs covered 5 areas  and had a 
degree of validity and reliability that reached (0.88) through Cronbach's alpha test. The 
questionnaire was distributed on the study sample which included (608) members of saving 
and credit programs as a sample was taken by 10% systematic random manner. 
 
After the process of collecting and analyzing the data through statistical analysis software 
(Spss), a set of study results were observed including the high member's satisfaction 
concerning the nature of savings represented in a high arithmetic mean (3.81) as well as a 
high member's satisfaction concerning the credit mechanism in their associations 
represented in a high arithmetic mean ( 3.73). 
 
The study results showed that the  program of saving and credit in women associations in 
the West Bank has tangible economic impacts on the members, as it contributed to the 
provision of services to the Palestinian women community and the prosperity of this 
important group which enhances the pioneering role of the Palestinian women  in 
achieving economic and social development. 
 
For the importance of the role played by these associations in empowering women 
economically especially those who can't provide the guarantees needed for getting a bank 
loan, the relation between  saving and credit seems to be acceptable as a mechanism to 
guarantee their loans and also more comfortable than other credit programs.  It also 
appeared that these programs have tangible and clear impact socially, as women developed 
visions and opinions regarding the surrounding society due to their involvement in the 
various fields of work where they became more able to interact and integrate in the society 
according to the methodology followed by these associations.  
 
In addition, the study results showed that there are some obstacles that threaten the 
continuity of these associations including the religious beliefs adopted by many people that 
prohibit loaning due to high interests and labeling this as usury,  the economic instability, 
and the destruction of the projects' infrastructure in the Occupied Palestinian Territories by 
the Israeli occupation.  
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As for the examination of demographic variables, it is clear that there are no statistically 
significant differences at the level of statistical significance ( 0.05 ≤ α ) among the answers 
of the sample averages regarding the social and economic impacts of the saving and credit 
program in term of age variable in years , martial status , rate of gross monthly income of 
the family in NIS , difficulties when joining the society,qualifications,and years of 
membership in the association.Wheras, there was a difference in the answers of the 
members in term of governorate variable , and the variable of  " your current balance in the 
association (shares and savings) in dinars. 
 
 Finally, the researcher presented a set of recommendations in light of the study results. 
The main recommendations are the importance of disseminating this experience to other 
groups that work with the Agricultural Development Association such as youth and 
farmers and the importance of moving this experience to neighboring countries. Moreover, 
it's important to find other sustainability sources for this program without the help of the 
Agricultural Development Association, coordinate with the associations working in micro 
credit in order to unify the mechanisms and procedures aiming to reach as much as 
possible of the target group, and organize awareness campaigns all over Palestine to 
change the society's perception of the stereotypical role of the women and their capacities. 
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  الفصل األول
______________________________________________________  

  خلفية الدراسة 
  

 المقدمة  1.1

  
اإلغاثـة  (التي بادرت جمعية التنمية الزراعيـة   تساهم جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية

بتقديم الخدمة لمجتمـع النـساء      في منتصف التسعينات من القرن الماضي        إلى تأسيسها    )راعية  الز
الفلسطيني الريفي  واالرتقاء بهذه الشريحة المهمة من شرائح مجتمعنا بما يعـزز مكانـة المـرأة                 

  حداث التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية المنشودة إالفلسطينية ودورها الريادي في 
  

 اللواتي ال يـستطعن     تمكين النساء الريفيات  اقتصاديا      وألهمية الدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في        
توفير ضمانات تطلبها البنوك التجارية مقابل الحصول على قرض منها، فإن االرتباط بين التسليف              

. أخـرى واالدخار يبدو مقبوال كآلية ضمان للقروض لهن، وأكثر راحة أيضا من برامج إقـراض               
وهذا يتبين في النسبة الجيدة للنساء اللواتي حصلن على القروض من هذه الجمعيات حيـث بلغـت                 

% 10مقارنة بنسبة النساء اللواتي حصلن على قروض بشكل عام والتي تبلغ حوالي             % 20حوالي  
لسطينية جمعية تعاونية في المناطق الف    ) 12(وبالتالي لقد تأسست    ). 2003برنامج التعليم المستمر،    (

وإثنـان  بحيث يكون لكل جمعية فروع في منطقة عملها، وتنتشر هذه الفروع في أكثر مـن مائـة                  
سـيدة عـضو،    ) 10000( وتجمع  فلسطينية، وقد انضم لهذه التعاونيات أكثر من             وعشرين موقع 

وبلغـت مجمـوع   )   لبرنامج التوفير والتـسليف  2010تقرير  (5663وبقي على تواصل ونشاط   
 ) 2010تقريرلبرنامج التـوفير والتـسليف      ( مليون  دينار أردني      2 المدفوعة ما يزيد على      األسهم

أو ) زراعـي أو حيـواني    ( ويمكن ألي سيدة من األعضاء الحصول على قرض لمشروع إنتاجي           
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ولكـي تعمـل    ). 2006صـوالحة،   (لتلبية حاجة تعليمية أو صحية أو احتياتجات شخصية لألسرة          
 على توجيه القطاع النسائي في الميادين الخدماتية والحرفيـة والزراعيـة نحـو              التعاونيات النسوية 

بلورة مفاهيم تعاونية في ظل ظروف إقتصادية وسياسية تقف على تنمية هذه الجمعيات قدماَ، ال بد                
من دراسة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لهذا البرنامج على العضوات بشكل مباشر وعلى المجتمع             

  . بشكل غير مباشرالمحلي 
  

برنامج للتوفير والتسليف كأحـد الـدوائر       ) اإلغاثة الزراعية (وهنا استحدثت جمعية تنمية الزراعية      
التنفيذية لكي تعمل على تقديم الدعم اإلداري والفني واللوجستي والتنظيمي والمالي لجمعيات التوفير             

يات رسالتها االجتماعية واالقتـصادية     والتسليف النسوية التعاونية من أجل ضمان تحقيق هذه الجمع        
مقابلة مع مديرة برنـامج التـوفير       (.التنموية في سبيل خدمة مجتمع النساء الريفيات بكفاءة وفاعلية        

  )والتسليف
  

وبالتالي ساهم البرنامج في متابعة هذه الجمعيات للحصول على ترخيص من قبـل وزارة العمـل،                
حافظة كحلقات مركزية لمجموعات التسليف المنتـشرة       أصبحت تعمل الجمعيات المركزية في كل م      

في المحافظات، وقد اشتمل عملها على اإلشراف واإلدارة عدا عن كونها المرجع القـانوني لكافـة                
المجموعات الفرعية في كل محافظة، كما يحق لهذه الجمعيات أن تفتح مجموعات توفير وتـسليف               

مقابلة مع رئيـسة    .(املة فيها وذلك بموجب قانون التعاون     في التجمعات السكانية التابعة للمحافظة الع     
  )إتحاد التوفير والتسليف 

  
  مشكلة الدراسة 2.1

  
 جمعية مركزية فـي     12بلغ عدد المنتسبات لجمعيات التوفير و التسليف المرخصة و البالغ عددها            

 2010بقي منها على تواصل والتزام مع الجمعيات في نهايـة عـام             10000كافة محافظات الوطن    
و تدير محفظة اقراضية     .2.029.311 عضوة حيث بلغ مجموع األسهم والتوفيرات        5663حوالي  

 4100  موقع و قد استفاد منهـا         136و تغطي خدمات الجمعيات     $  مليون دوالر    10تراكمية بلغت 
 قرض  لتغطية مجموعة من اإلحتياجـات المختلفـة  سـواء إنتاجيـة أو                7187منتسبة من خالل    

   ).2010تقرير صادر عن اإلغاثة الزراعية ،(اصة كالتعليم الجامعي و غيره احتياجات خ
  

ان كافة التقارير في عن ادارة هذا البرنامج  تركز على األرقام التـي تتعلـق بعـدد العـضوات                    
،اإلقراض ،نسبة السداد ،نسبة تنفيذ الخطط وفي معمعان العمل  الروتيني للموظفين وتحت ضـغط               



 3 

يذ الخطط ويهتمون بالمؤشرات العددية في التقرير وفي كثيـر مـن األحيـان ال               العمل يقومون بتنف  
تالمس التقارير البعد التنموي لذالك ال بد من عمل بحث علمي دقيق يقيس األثـر التنمـوي مـن                   
النواحي االجتماعية واالقتصادية من اجل تقديم وثيقة إلدارة البرنـامج تـساعدها فـي التخطـيط                

مـا اآلثـار االجتماعيـة      :  تكمن مشكلة الدراسة في السؤال الـرئيس التـالي            ،  من هنا    المستقبل
  واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات  في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية؟ 

  
 أهمية الدراسة ومبرراتها 3.1

  
  :فيما يأتي عرض ألهمية الدراسة ومبرراتها

 

  :األهمية العلمية. 1.3.1
  

  عاما 20تقييم لتجربة فلسطينية رائدة عمرها حوالي توفير . 

  محاولة تعميم التجربة على قطاعات مختلفة في الشعب الفلسطيني. 

 

  :األهمية التطبيقة. 2.3.1
 

                  العمل التعاوني في فلسطين على مدار السنوات  الماضية ، شابة كثير من المـد والجـزر
فلسطيني  والتغيرات السريعة التي ال تتـيح        بسبب الظروف المعقدة الذي يمر فها الشعب ال       

المجال للتخطيط اإلستراتيجي في موضوع التنمية وهناك كثير من  صعوبات  في اإلعتماد              
على مؤشرات قياس بفعل إجراءات اإلحتالل التي تستهدف المجتمع بأسرة وتحاول تهـدم              

 .أي محاوالت لبناء نماذج   ناجحة في التنمية 

     هذة المحاولة لدارسة هذا النموذج الذي بني في ظل الظـروف الـصعبة             لهذا السبب كانت
ومعرفة مدى ارتباطة بالتنمية وهل باإلمكان بناء نماذج مشابه لفئات اجتماعية أخرى مثـل              

 .الشباب والمزارعين وتعميم التجربة على  مؤسسات تنموية تعمل في هذا المجال 

          الذي يدور في المستويات الوسطى العاملة في       تأتي أهمية هذا البحث في ظل النقاش الوسع
المؤسسات األهلية التي ترى ان برامج المؤسسات األهلية باتت تقترب من أولويات الممول             
وأبعدت عن هموم الفئات المستهدفة األكثر فقرا في المناطق البعيدة ولمهمـشة وأصـبحت              

ان موضوع الدراسـة يتعلـق      اغلبية المشاريع تميل الى اإلغاثة على حساب التنمية  وبما           
بالعمل التعاوني وليس العمل الخيري الذي يشكل األساس لعمل المؤسسات ال بد ان يـساهم           
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هذا البحث في تفعيل العمل التعاوني الفلسطيني الذي يجب ان يالقي الدعم مـن الحكومـة                
 .القطاع الخاص واألهلي 

 

  : األهمية الذاتية.3.3.1
 

     ع هام في التنمية وهو واقع برنامج تنتموي وآثـاره علـى    مكنت الباحث من دراسة موضو
 .الفئات المستهدفة بشكل عام

                  إسهمت في تعزيز خبرات الباحث في العمل فـي المؤسـسات الفلـسطينية عامـة وفـي
 .المؤسسات التنموية بشكل خاص

                 اإلغاثـة  (إهتمام شخصي حيث ان الباحث احد العاملين فـي جمعيـة التنميـة الزراعيـة
ومهتم باإلطالع على التجربة وتطويرها ونقلها لفئات أخرى تـستهدفها وتعمـل    )ةالزراعي

 معها المؤسسة 

  
 أهداف الدراسة  .4.1

  
  :تسعى  هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من األهداف يمكن تلخيصها باآلتي

  
  التعرف الى اآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتـسليف علـى           : الهدف العام

  .منتسبات  في الجمعيات النسوية في الضفة الغربيةال
 تلخصت االهداف الفرعية للدراسة فيما ياتي: األهداف الفرعية: 

  
o  التعرف الى واقع  برنامج التوفير والتسليف على المنتسبات  في الجمعيات النسوية في

 :الضفة الغربية من حيث 

 

 واقع التوفير. 

 االقراض(واقع التسليف. ( 

 

o لى اآلثار االجتماعية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات  في الجمعيات التعرف ا
  .النسوية في الضفة الغربية

o  التعرف الى اآلثار االقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات  في الجمعيات
 .النسوية في الضفة الغربية
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o التوفير والتسليف على المنتسبات  التعرف الى أهم المعيقات التنموية التي تواجه برنامج  
 .في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية

o  معرفة فيما إذا كان هناك درجة اختالف بين متوسطات إجابات أفراد العينه فيما يتعلق
اآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات  في الجمعيات 

ة بحسب كل من متغير المحافظة، العمر بالسنوات، والحالة النسوية في الضفة الغربي
االجتماعية، ومعدل الدخل الشهري االجتمالي لألسرة بالشيكل، والصعوبات عند اإلنضمام 
للجمعية، المؤهل العلمي، وعدد سنوات االلنتساب الى الجمعية ، والرصيد الحالي في 

 الجمعية من األسهم والتوفيرات بالدينار

  
  لة الدراسة أسئ5.1

  
  :سعت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية والتي انبثقت من مشكلة الدراسة

  
  ما واقع برنامج التوفير والتسليف على المنتسبات  في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية

 :من حيث 

 

o درجة الرضا عن التوفير. 

o االقراض(درجة الرضا عن التسليف. ( 

 

 ية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في ما اآلثار االجتماع
  الضفة الغربية ؟

  ما اآلثار االقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في
 الضفة الغربية؟

  الجمعيات ما أهم المعيقات التنموية التي تواجه برنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في
 .النسوية في الضفة الغربية

  هل هناك درجة اختالف بين متوسطات إجابات أفراد العينه فيما يتعلق باألثار االجتماعية
واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات  في الجمعيات النسوية في الضفة 

 االجتماعية، ومعدل الغربية بحسب كل من متغير المحافظة، العمر بالسنوات، والحالة
الدخل الشهري االجتمالي لألسرة بالشيكل، والصعوبات عند اإلنضمام للجمعية، المؤهل 
العلمي، وعدد سنوات االلنتساب الى الجمعية ، والرصيد الحالي في الجمعية من األسهم 
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 والتوفيرات بالدينار؟

 

   فرضيات الدراسة 6.1
  

        0.05(توى الداللـة اإلحـصائية      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس ≤ α (  بـين
متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التـوفير            
  . والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغير المحافظة

            0.05(اإلحـصائية   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ≤ α (  بـين
متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التـوفير            

 .والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغير العمر

              0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية ≤ α (  بـين
متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التـوفير            
والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغير المؤهـل              

 .العلمي

              0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية ≤ α ( بـين 
متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التـوفير            
والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغيـر الحالـة               

 .االجتماعية

              0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية ≤ α (  بـين
سطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التـوفير            متو

والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعـزى  لمتغيـر عـدد                
 .سنوات االنتساب الى الجمعية

              0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية ≤ α (  بـين
متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التـوفير            
والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغيـر معـدل               

 .الدخل الشهري االجمالي لألسرة بالشيكل

          0.05( اإلحـصائية    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ≤ α (  بـين
متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التـوفير            
والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغير رصـيدك         

 .بالدينار) األسهم والتوفيرات(الحالي في الجمعية من 
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    0.05(ات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية          ال توجد فروق ذ ≤ α (  بـين
متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التـوفير            
والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغيـر مـدى               

 .وجود صعوبات عند االنضمام للجمعية

              0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة اإلحـصائية ≤ α (  بـين
متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التـوفير            
والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغيـر طبيعـة               

 .العمل األساسي

  
  لدراسة حدود ا7.1

  
  تناول موضـوع األثـار اإلقتـصادية       اقتصر موضوع الدراسة على     : الحدود الموضوعية

واإلجتماعية لبرنامج التوفير في اإلغاثة الزراعية والذي تم تشكيلة من داخل األندية النسوية             
 من  والتي شكلت من قبل ذالك وجاء هذا البرنامج ليكمل فكرة التنمية في الريف الفلسطيني             

  خالل النساء  
 وعلى استمارة   %  10عينة من المنتسبات لمجموعات التوفير تمثل نسبة        : لحدود البشرية ا

مقابلة صممت ألعضاء الهيئات اإلدارية ومع استمارة صممت للمسؤالت في اتحاد التوفير            
والتسليف المركزي  وإستمارة صممت لعدد  من الفاعلين في المجتمع  المحلي الـذي نفـذ           

 .لبرنامج في مواقعهما

  الجمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونيـة      تم إجراء هذه الدراسة على      : الحدود المكانية
 . في محافظات الضفة الغربية كحدود مكانية للدراسة

 11/2011-6/2008(أجريت هذه الدراسة خالل الفترة الممتدة بين : الحدود الزمنية(. 

 

 مصادر الدراسة 8.1

  
  :ر الدراسة بناًء علىتكونت مصاد

  
    وذلك االستبانة من خالل اتباع المنهج الوصفي، وقياس الظاهرة كما هي           : مصادر أولية

العـضوات المنـضمات لمجموعـات      على أرض الواقع من خالل استجابات المبحوثات        
 التوفير والتسليف 
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  ب وذلك من خالل مراجعة الكتب والـدوريات واالنترنـت لعـرض األد           : مصادر ثانوية
 .السابق ذات العالقة بمشكلة الدراسة

  المقابالت الشخصية مع الفاعلين في البرنامج وبعض النشطاء في المجتمع المحلي. 

 

  هيكلية الدراسة 9.1
  

  :أخرج الباحث دراسته في  خمسة فصول كانت كما يلي
  

  ها وفيه عرض عام وتمهيد للدراسة، ومشكلتها، ومبرراتها، وأهدافها، وأسئلت        : الفصل األول
 . وفرضياتها، وحدودها، ومصادرها

  والذي تضمن اإلطار النظري للدراسة، مروراً باإلطار المفاهيمي، وكـذلك          : الفصل الثاني
 . الدراسات السابقة ذات العالقة

  تناول عرضاً شامالً لمنهجيـة الدراسـة، كمنهجيـة اإلعـداد، واألدوات،            : الفصل الثالث
 .وثبات أداة الدراسةوالمجتمع، والعينة ومدى اختبار صدق 

 تضمن عرضاً للنتائج وتحليالً للبيانات ومناقشتها: الفصل الرابع. 

  قصص نجاح حققها البرنامج : الفصل الخامس 

    تضمن ملخصاً ألهم النتائج  وقائمة بأهم االستنتاجات، والتوصيات التـي            :الفصل السادس 
 .انبثقت عن النتائج التي تم التوصل إليها
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  الثانيالفصل 
______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  

  المقدمة 1.2
  

 نشأة الجمعيات التعاونيةيعرض الباحث في هذا الفصل اإلطار المفاهيمي من خالل التعرف على 

ة برامج للتمكين ، ونبذة عن      أهميتها وأهدافها ومبادئها وأنواعها، كذلك التعرف على النوادي النسوي        
وكل ذلك قد تم في الجزء األول كإطار النظري، أما الجـزء            الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف     

  .  الثاني فتناول الباحث فيه عرضاً للدراسات السابقة ذات العالقة والصلة بالموضوع
   

   اإلطار النظري 2.2
  

  :دناهأهم عناصر االطار النظري تلخصه الدراسة ا
  

  :تمهيد. 1.2.2
  

. لقد عرف اإلنسان التعاون منذ وجوده على األرض، ألن التعاون هو شعور فطري لدى اإلنـسان               
ويهدف التعاون في الدرجة األولى إلى      . ويلجأ إلى التعاون لتحقيق أهداف ال يمكن أن يحققها بمفرده         

تقويـة التـضامن والتماسـك      التغلب على المشكالت المختلفة التي تواجه األفـراد والجماعـات و          
وتختلف مجاالت التعاون وميادينه باختالف المجتمعـات       . )1986أبو الخير،   (االجتماعي فيما بينهم    

والثقافات، فال يوجد نموذج تعاوني مثالي أو حقيقة مطلقة تصلح لسائر التنظيمات التعاونية، وإنمـا               



 10

د ويترعـرع فـي ربوعهـا وخاصـة         يرتبط تاريخ كل حركة تعاونية للظروف الخارجية التي يول        
  ).1992الكايد، (األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية لكل بلد 

  
وذكر المؤرخون أن التعاون قد عرف في مختلف البيئات والحضارات، فقد دلت النقـوش األثريـة                
على معرفة الحضارة المصرية لبعض التجمعات التعاونية، وأنه عرف فـي الحـضارة الـصينية               

كما ظهـرت فـي مجتمعنـا الريفـي       . مليات التسليف والتوفير ودفع األجور للعمليات الزراعية      كع
أبـو  ) (بـالنفير (وفي السودان   ) بالعونة(الفلسطيني واقعا تعاونيا فيما يسمى بالمعاونة، وفي األردن         

  ).1986الخير، 
  

ة واألهـل وهـوغير     ويظهر التعاون على شكلين ، األول المظهر التقليدي وهو على مستوى األسر           
رسمي  ، ويسود هذا النوع في نطاق األسرة وبين أعضاء القبيلة وداخـل القريـة، وينتـشر فـي                    

  .المجتمعات األقل تقدما ويغلب على أهدافه الطابع االجتماعي
 

وقد انبثق هذا النوع في أوروبـا       . أما المظهر الثاني من التعاون، فهو التعاون الرسمي أو التعاقدي         
ضح في منتصف القرن التاسع عشر نتيجة للثورة الصناعية في المجتمعات األوروبية، ثم             وبشكل وا 

انتشر إلى معظم المجتمعات في العالم، مشكال نظاما اقتصاديا واجتماعيا تكون فيه الجمعية التعاونية              
  ).1992الكايد، (هي وحدة العمل والتي هي موضوع الدراسة

 

 : نشأة الجمعيات التعاونية.2.2.2

  
  :ملخص حول نشأة الجمعيات التعاونية تعرضه الدراسة ادناه

  
 :نشأة الجمعيات التعاونية في العالم. 1.2.2.2

 

بدأت الحركة التعاونية بالظهور في أوروبا وبشكل واضح في منتصف القرن التاسع عشر، وخاصة              
ألوروبي من اآلثار   بعد فشل الثورة الصناعية حيث كان الشعور باإلحباط الذي تعرض له المجتمع ا            

الناجمة عنها من فقر وبطالة، وكان االعتقاد سائدا حينها أنه من خـالل التعـاون تـستطيع تلـك                   
، وقد كـان للتغيـرات      )1986أبو الخير،   (المجتمعات أن تحسن أوضاعها االقتصادية واالجتماعية       

لى ظهور قطاع جديـد     التي تعرضت له منذ تلك الفترة وحتى يومنا هذا أدت في كثير من البلدان إ              
في االقتصاد الوطني يعرف بالقطاع التعاوني يمثل المرتبة الثالثة بعد كل من القطاع العام والقطاع               

 مليون  184 مليون فرد بين أعضائها مقارنة بـ        800وتضم التعاونيات اليوم ما يزيد عن       الخاص،  
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فة وتتمتع بأهمية اقتصادية بالغة      مليون وظي  100م، وتستأثر التعاونيات بحوالي     1960فرد في العام    
في عدد كبير من البلدان حيث تقدم المواد الغذائية واإلسكان والتمويل كما تقدم مجموعة واسعة من                

  ).ب-2007العتيبي، .(الخدمات للمستهلكين
  

لقد برز العديد من القادة التعاونيين الذين كانت لهم جهود في إنشائها أمثـال روبـرت أويـن فـي               
م وهي جمعية   1844وبرزت أول جمعية ناجحة في بريطانيا عام        . ، وشارل فوريه في فرنسا    إنكلترا

رواد روتشيلد، حيث وضعت أهم المبادئ التعاونية، ويعتبر رايف آيزن في ألمانيا أول من أسـس                
جمعية تعاونية تسليفية في نفس العام، حيث نادي بضرورة تعاون الفقراء وخاصة المزارعين لحـل              

 بسبب عدم قدرتهم على تلبية متطلبات االقتراض من المصارف، ولعزوفهـا عـن تقـديم                مشاكلهم
ائتمان لهذه الفئات واستطاع من خاللها أن يشجع على إنشاء عدة جمعيات في ألمانيا وخاصة بعـد                 

)). ت.ب(المشهداني،  (م الخاصة بتنظيم الحركة التعاونية وتحديد معالمها      1871صدور قوانين سنة    
ء اتحاد تعاوني عام للجمعيات التعاونية الزراعية وانتخب أحد رواد روتشيلد رئيساً لالتحاد             وتم إنشا 

م، وفـي   1871وتوالت الحركة التعاونية بانجلترا بالتطور والرقي فأسست أول صحيفة تعاونية عام            
خدمات م لتقديم   1883م تكونت جمعية تعاونية ثانية ثم رابطة السيدات التعاونية في عام            1877عام  

رعاية األمومة والطفولة وتحسين أحوال استخدام النساء العامالت في المصانع، وهكـذا ازدهـرت              
التعاونيات وانتشرت في كافة أقطار اوروبا ثم إلى كافة أنحاء العالم بال استثناء بحيث يندر أن نجد                 

العتيبـي،  (م التعـاوني  بلدا في العالم أيا كان نظامه السياسي واالجتماعي والعقائدي يخلو من النظا           
  ).ب-2007

  
لقد أثبتت الحركة التعاونية شعبيتها ووجودها على مر العصور وانتمائها لمصلحة األفراد والجماعة             
لتحقق أهداف اجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها، وتم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عـام              

منظمة تعاونية  ) 228( يبلغ عدد أعضائه اليوم      م، كأعلى قمة هرمية تعاونية في العالم والذي       1895
فـي  % 12.5في القارة اآلسيوية،    % 29في أوروبا،   % 43دولة في العالم؛ منهم     ) 91(منشرة في   

مليون شخص عبر العالم، حيـث      ) 800(ويوجد أكثر من    . في القارة األفريقية  % 11األمريكيتين،  
، والتعاونيين في األمـريكيتين     %22 األوروبيين   ، والتعاونيين %63يقدر عدد التعاونيين اآلسيويين     

). ، اتصال شخـصي   2007عدنان عبيدات، تموز    (من التعاونيين % 2، وفي القارة األفريقية     13%
التعاونيات إسهاماً يعتد به في النمو االقتصادي في جميع أنحاء العالم، وتؤكد تقـارير              وأسهمت هذه   

 مليارات نسمة، أي أكثر     3ت أسباب العيش لما يزيد على       األمم المتحدة أن المنشآت التعاونية تضمن     
من نصف سكان العالم، لتميز هذه الجمعيات من خدمة أعـضائها وتلبيـة احتياجـاتهم اإلنـسانية                 
واالقتصادية واالجتماعية والبيئية المتجددة وبإيجاد دخل مستقر كاف لهم، وبالتالي فهي تشمل جميع             
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لذلك وتتنوع أشكالها باختالف الزمان والمكان والبيئة اإلقتـصادية         مجاالت النشاط اإلنساني وتتعدد     
فحسب اإلحصاءات التي يقدمها الملف التعاوني الدولي لألنمـاط         . )أ-2007العتيبي،  (واإلجتماعية

الرئيسية للجمعيات التعاونية في العالم، يوجد سبعة أنماط لهذه الجمعيات موزعة علـى القطاعـات               
، %27، والتعاونيـات متعـددة األغـراض نـسبة          %33التعاونيات اإلئتمانيـة    تقدر نسبة   : التالية

، والتعاونيات السكانية نسبة    %14، والتعاونيات اإلستهالكية نسبة     %21والتعاونيات الزراعية نسبة    
عدنان (أيضاَ% 1، والتعاونيات اإلنتاجية العمالية نسبة      %1، وتعاونيات صيادي األسماك نسبة      3%

  ). غير منشور عبيدات، تقرير
  

 :نشأة الجمعيات التعاونية في الوطن العربي. 2.2.2.2
 

بدأت الحركة التعاونية بالظهور في معظم أقطار الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية، بعـدما               
استكشفت شعوب الوطن العربي مواطن االستغالل فيها محاولة التخلص منها، وذلك بمبادرة ذاتيـة              

فجاءت هذه الحركة على شكل حركة شعبية قادها عدد من          . ه من الدولة أحيانا أخرى    أحيانا وبتوجي 
المثقفين تأثروا بالحركات التعاونية بالغرب، وقد كان موقف الحكومات العربية متباينة من الجمعيات             
التعاونية، فمنها كانت معارضة ومنها محايدة ومنها مشجعة حيث عملت على إصدار القوانين التي              

وتميزت الحركة التعاونية في الدول العربية بتدخل الدولة في شؤونها، وتماثل العقبات            . نن عملها تق
التي اعترضتها كضعف الوعي التعاوني والتمويل كون المتعاونون من فقراء المجتمـع، وضـعف              
ا الجهاز الحكومي المختص باإلشراف على الجمعيات وجمود التشريعات التعاونية التي لم يسمح له            

  ).1986أبو الخير، (بالتطور وإنما ربطها بأجهزة الدولة 
  

  :نشأة الجمعيات التعاونية في فلسطين. 3.2.2.2
 

تعتبر فلسطين من أوائل الدول العربية التي سارعت إلنشاء حركة تعاونية منظمة إذ تعود جذورها               
 عن  م1920األول سنة   فترة العشرينات من القرن العشرين، وذلك مع صدور القانون التعاوني           إلى  

، مقارنة مع سنوات تأسيس الجمعيـات التعاونيـة فـي األردن عـام              حكومة االستعمار اإلنجليزي  
وكان أهم ما يميـز     . م وغيرها من الدول العربية    1937م، ولبنان عام  1943م، وسوريا عام    1922

، والتي لعبـت دورا     الحركة التعاونية الفلسطينية آنذاك هو انتشارها في الوسطين العربي واليهودي         
الزغمـوري،  (بارزا في مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية وخصوصا في الوسط اليهـودي            

وقد مرت الحركة التعاونية بعدد من المراحل متأثرة بـالظروف الـسياسية واالقتـصادية               ).1991
دية األخرى التي   واالجتماعية التي مر بها الشعب الفلسطيني شأنها في ذلك شأن المؤسسات االقتصا           

  )).ت.ب(قادوس، : (، ويمكن تقسيم هذه المراحل إلىتعتمد على اإلنسان عنصراً
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جزءاً وامتداداً لألعراف والتقاليد التي كانت سائدة في المجتمعات          عتبر العمل التعاوني في فلسطين    ي
رض للتغلـب   العربية واإلسالمية على مر التاريخ، حيث عرف اإلنسان التعاون منذ وجوده على األ            

على المشكالت المختلفة التي ال يستطيع أن يواجهه لوحده، وقد حث الدين اإلسالمي على التعـاون                
وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا      " سبحانه وتعالى في سورة المائدة       لهوحبب فيه من خالل قو    

حركات التعاونية فـي  فـي        وتعتبر الحركة التعاونية  في فلسطين من أقدم ال         ."على اإلثم والعدوان  
 وهو العام الذي تم     1924 الوطن العربي حيث يعود تأسيس أول جمعية تعاونية في فلسطين إلى عام           

فيه تسجيل أول جمعية عربية في عكا لمنتجي التبغ بهدف تسويق منتجات التبغ ألعضائها ولكنها لم                
عاونية لمنتجي الحمضيات فـي     تستمر بالعمل سوى ثالثة سنوات، تالها تأسيس جمعيات زراعية ت         

 ولكن تمت تصفيتها بعد عام واحد، وبعد ذلك استمر إنـشاء التعاونيـات              1930يافا مع بداية العام     
والقى جزء كبير منها الفشل لمجموعة من األسباب منها الخالفات بـين األعـضاء وعـدم تـوفر          

 إلـى  1924معية واحد في العـام  الموارد المالية ومع ذلك فقد ارتفع عدد الجمعيات التعاونية من ج   
  . جمعية تسليف وتوفير ريفي ومدني150 منها 1946 في العام 244حوالي 

  
وقد بدا العمل على تأسيس جمعيات التسليف والتوفير في فلسطين في نفس الفترة تقريبا مع بدايـة                 

يات في الريـف    العقد الرابع من القرن العشرين، حيث تميزت تلك الفترة بنمو هذا النوع من الجمع             
الفلسطيني والتي كانت تهدف إلى تطوير وتحسين وزيادة إنتاجية العمل الزراعي، تـوفير النقـود               
المجمعة في المواسم الجيدة بمواجهة الظروف القاسية في المواسم الزراعيـة الـسيئة، الحـد مـن        

تخليص المزارعين  الصراع بين العائالت من خالل تعزيز العالقات بين المزارعين وتثقيفهم وكذلك            
من المرابين، وذلك من خالل تقديم القروض ألعضائها حيث بلغت قيمة القروض المقدمة لألعضاء              

  . ألف جنيه إسترليني   69 حوالي 1937حتى العام 
  

 واحتالل الجزء األكبر من فلسطين ضمت الـضفة الغربيـة إلـى المملكـة               1948بعد حرب عام    
في البداية في توقف الجمعيات التعاونية عن العمل، ثـم عـاودت            األردنية الهاشمية وهو ما تسبب      

 52 حتى صدر في األردن أول قانون أردني عـام           1933نشاطها بعد ذلك وبقيت تعمل بقانون عام        
 وما زال العمل به ساريا حتى اليوم، واستمرت الحركة التعاونية الفلـسطينية فـي               56ثم عدل عام    

  .1953اونية األردنية التي بدأت نشاطها الفعلي في العام ممارسة نشاطها ضمن الحركة التع
  

 فقد تقلصت الكثير من الخدمات األساسية التي كانت تقدم إلى الجمعيـات             1967أما بعد حرب العام     
التعاونية خاصة تلك المساعدات التي كان تأتي من األردن والتي تشمل التدريب والتثقيف التعـاوني   

جمعيات التعاونية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أن سـلطات             والتمويل، زاد انتشار ال   
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االحتالل اتبعت سياسة الحد من انتشار الجمعيات التعاونية من خـالل عـدم تـسجيلها أو تـأخير                  
تسجيلها، وغيرها من اإلجراءات األخرى التي تهدف إلى الحد من انتشار الجمعيات التعاونية والتي              

ات من اقتناء اآلليات الالزمة الستصالح األراضي ومنـع وصـول المـساعدات     منع التعاوني ;منها
الخارجية لدعم عمل الجمعيات فرض الضرائب على الجمعيات، والن كان التسجيل احـد شـروط               
تمويل المؤسسات األجنبية وأحيانا العربية تسبب ذلك في تراجع محاوالت إنشاء جمعيات تعاونيـة              

  . نهاية السبعينات دون زيادة ملموسةجديدة حيث بقي عددها حتى 
  

وفي بداية الثمانينات وجد حل لهذه المشكلة تمثل في االكتفاء بتسجيل الجمعيات التعاونية في األردن               
 جمعية في   368واعتبارها بذلك جمعية رسمية وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الجمعيات التعاونية من              

،  ولعل أحد أهم أسباب النمو في أعـداد الجمعيـات            1991 جمعية في العام     749 إلى   1967العام  
 هو تشجيع النظام االقتصادي الموجه الذي كان سائداً         1967 و 1948التعاونية في الفترة الممتدة بين      

في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي تمثل في منح الجمعيات التعاونيـة مـساعدات وتـسهيالت                
ففي الضفة الغربية   . وتا لالستيراد المعفى من الضرائب    حكومية منها القروض الميسرة والهبات وك     

على سبيل المثال، قامت الحكومة األردنية بالعمل على تشجيع وتسهيل عملية تأسـيس االتحـادات               
التعاونية ومدها بالتمويل الالزم لتتمكن من توفير الخدمات الداعمة والتطويرية للجمعيات التعاونية،            

اوني األردني المركزي والذي اضـطلع بتقـديم خـدمات اإلقـراض            حيث تم تأسيس االتحاد التع    
واالستشارات الفنية للجمعيات التعاونية، واالتحاد التعاوني لمدققي الحسابات والذي اضطلع بمهـام            
تقديم خدمات التدقيق المالي للجمعيات التعاونية وتدريب محاسـبي وأمنـاء صـناديق الجمعيـات               

ة، والمؤسسة التعاونية األردنية والذي اضطلع بتقديم التدريب والدعم         التعاونية في األصول المحاسبي   
الفني الالزم لتنمية الجمعيات التعاونية واالتحاد التعاوني لجمعيات عصر الزيتون والـذي تأسـس              
بهدف تسويق زيت الزيتون المنتج من قبل الجمعيات التعاونية المنضوية تحته باإلضافة إلى تـوفير               

  .عاصر المملوكة من قبل الجمعيات األعضاءخدمة صيانة الم
  

أما في قطاع غزة، فقد الحق قطاع غزة إلى مصر وأصبحت الحركة التعاونية في القطاع جزءا من                 
 انشأ العديـد مـن الجمعيـات        1967-1948الحركات التعاونية المصرية، وخالل الفترة بين العام        

تجي الحمضيات الذي يـشمل أصـحاب البيـارات         التعاونية ولكنها كانت قليلة العدد منها اتحاد من       
والمزارعين وتجار الحمضيات في قطاع غزة، ومنذ االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة بعـد العـام               

 عملت سلطات االحتالل على تحديد نشاط الحركة التعاونية وفرضت العديـد مـن القيـود                1967
تعاونية في الضفة الغربية، وبشكل عام      واالجرائات شبيهة بتلك القيود التي فرضت على الجمعيات ال        

فان عدد الجمعيات التعاونية في قطاع غزة بقي قليال جدا بالمقارنة بعدد الجمعيـات فـي الـضفة                  
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  )الجمعيات التعاونية والتنمية والتنمية في األراضي المحتلة ،الزغموري .(الغربية
  

الء مهمة تنظيم وإدارة وتنمية القطـاع       ، تم اي  1994بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في العام        
 -ومـا زال  –التعاوني إلى وزارة العمل الفلسطينية من خالل اإلدارة العامة للتعاون والتـي شـكل               

فعملت اإلدارة  .  ترشيد الجمعيات التعاونية وإعادة بنائها على أسس تعاونية سليمة أحد أهم أولوياتها           
معيات التعاونية من خالل التركيز على التأكد من التزام         العامة للتعاون على إعادة تصويب عمل الج      

الجمعيات التعاونية بالقوانين السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة والخاصة بالتعاون، وهي قانون             
 ونظام التعاون رقم    1933لسنة  ) 50( والمطبق في الضفة الغربية وقانون رقم        1956 لسنة   17رقم  

-1995فقامت اإلدارة العامة للتعاون خالل األعـوام        .  ي قطاع غزة   والمطبقان ف  1934لسنة  ) 1(
 بإعادة تسجيل كافة الجمعيات نتيجة الختالف مصادر تسجيلها وحصرها في سجل وطنـي              1997

حافظ على تاريخ تسجيل كل جمعية تعاونية، وإجراء مسح شامل لكافة التعاونيات المسجلة للوقوف              
ء في وضع االستراتيجيات والسياسات والرؤية المستقبلية للقطاع        على طبيعة عملها وأوضاعها والبد    

 .التعاوني الفلسطيني
 

تعتبر فلسطين من أوائل الدول العربية التي سارعت إلنشاء حركة تعاونية منظمة إذ تعود جذورها               
 عن  م1920فترة العشرينات من القرن العشرين، وذلك مع صدور القانون التعاوني األول سنة             إلى  
، مقارنة مع سنوات تأسيس الجمعيـات التعاونيـة فـي األردن عـام              ومة االستعمار اإلنجليزي  حك

وكان أهم ما يميـز     . م وغيرها من الدول العربية    1937م، ولبنان عام  1943م، وسوريا عام    1922
الحركة التعاونية الفلسطينية آنذاك هو انتشارها في الوسطين العربي واليهودي، والتي لعبـت دورا              

الزغمـوري،  (زا في مختلف األنشطة االقتصادية واالجتماعية وخصوصا في الوسط اليهـودي            بار
1991.(  

  
وقد مرت الحركة التعاونية بعدد من المراحل متأثرة بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة             

د علـى   التي مر بها الشعب الفلسطيني شأنها في ذلك شأن المؤسسات االقتصادية األخرى التي تعتم             
  )).ت.ب(قادوس، : (، ويمكن تقسيم هذه المراحل إلىاإلنسان عنصراً

  
  :1948فترة االنتداب البريطاني على فلسطين لغاية عام . 1.3.2.2.2

   
فقد سـجلت أول    تعتبر الحركة التعاونية الفلسطينية من أقدم الحركات التعاونية في الوطن العربي،            

 عـن حكومـة   م1920 ، وصدر أول قانون تعاوني عامم1918عام محاولة لتأسيس جمعية تعاونية     
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 سجلت جمعية منتجي التبغ في عكا وقد عانت من ضغوط           م1924االستعمار اإلنجليزي، وفي عام     
م صدر أول قانون تعاوني فلـسطيني       1933 أما في عام     . سنوات 3االستعمار فلم تستمر أكثر من      

وبالتالي راجت فـي فلـسطين      . نية الفلسطينية  حيث شكل نقطة البدء في الحركة التعاو       ،)50(رقم  
الجمعيات التعاونية في مجال التسليف واالدخار ثم نشطت الجمعيات التعاونية متعـددة األغـراض              

ويتبين ذلـك مـن     . والتسويق والري والنقل وكذلك الجمعيات التعاونية االستهالكية وجمعيات النقل        
م إلى حوالي   1924ارتفعت من جمعية واحدة عام      عدد الجمعيات ونشاطها، حيث     خالل الزيادة في    

 جمعية تسليف وتـوفير     150م، منها   1946 جمعية عام    244م، لتصل إلى    1937 جمعية عام    127
 جمعيـة زراعيـة متعـددة       23،  %)10( جمعية استهالك بنسبة     25،  %)64(ريفي ومدني بنسبة    

ت ألغـراض مختلفـة     جمعيـا 7،  %)7(جمعية تسويق زراعي بنسبة     18،  %)9(األغراض بنسبة   
م بلغت الجمعيات التعاونية المسجلة حـوالي       1948وبحلول عام   ). 1991الزغموري،  %) (2(بنسبة
  ).1994الزواتي، (1933 جمعية تعاونية بموجب قانون التعاون الفلسطيني لسنة 250

  
  ): 1967 -1948( فترة الحكم األردني . 2.3.2.2.2

  
بية إلى األردن وضم قطاع غزة إلى مصر، ففي البداية          م ضمت الضفة الغر   1948بعد احتالل عام    
م، حيـث قامـت     1933ثم عاودت نشاطها وبقيت تعمل بقانون عـام          عن العمل،  توقفت الجمعيات 

الحكومة األردنية بتنشيط الحركة التعاونية في الضفة الغربية وتأسيس جمعيات جديدة فـي الـضفة               
لجمعيات التعاونية، كما تم إنشاء دائـرة االنـشاء         م ل 1952الشرقية وصدور أول قانون أردني عام       

التعاوني لرعاية الحركة التعاونية في الضفتين مما أدى إلى تسجيل العديد من الجمعيات التعاونيـة               
وكان أغلبها ألغراض زراعية، ومن أكثـر الجمعيـات         . وتخصيص مبالغ لها في ميزانية الحكومة     
مـن مجمـوع    % 80حيث وصلت نسبتها إلـى حـوالي        انتشاراً هي جمعيات التسليف والتوفير،      

وكان اتجاه المجتمعات الفلسطينية على القيام مثل       ). 1994الزواتي،  (التعاونيات العربية في فلسطين   
  : يعود لعاملين أٍساسيينالجمعيات دور فاعل خالل عقد الخمسينات وحتى منتصف الستيناتهذه 

  
 وتحـسين اإلنتـاج الزراعـي، وتخلـيص        وهو عامل اقتصادي وتتمثل في زيادة       : األول

المزارعين من جشع المرابين نتيجة إلى تفشي الربا واالحتكار وفائـدة البنـوك المرتفعـة               
  .حينها

 عامل اجتماعي وتتمثل في زيادة وعي المزارعين وتثقـيفهم بتزويـدهم بـدورات             : الثاني
صراع العـائلي   إرشادية زراعية من جهة، ومن جهة أخرى محاولة التخفيف من ظاهرة ال           

المنتشرة في الريف الفلسطيني إلى تنظيمهم في جمعيات وتعاونيات ترعى شؤونهم وتركـز       
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ويبرر هذا العامل أن القواعـد المؤسـسية للجمعيـات          )). ت.ب(قادوس،  (على مشاكلهم   
التعاونية تعمل على تفاعل الطوائف العائلية التي يوجد تمايز فيما بينهم إلى تنظـيمهم فـي                

د يعمل على تلبية احتياجاتهم بطرق متنوعة تخفف من ظاهرة الصراع فيما بينهم             عمل موح 
  ).Kennedy, 2006(وتعزز الدعم المتبادل فيما بينهم

  
ونظرا إلى قدرة الجمعيات التعاونية على حل مشاكل المزارعين في تلبية حاجاتهم المختلفـة بـدأ                

راض مثل الجمعية الزراعية متعددة األغـراض       االهتمام بإنشاء جمعيات تعاونية جديدة مختلفة األغ      
كعصر الزيتون، وإنماء الثروة الحيوانية، وجمعيات حرفية ومهنية، وجمعيات عمالية، إضافة إلـى             

الـخ وأخيـرا الجمعيـات      ...جمعيات خدماتية تشمل التعليم، والصحة، االستهالك، النقل، اإلسكان       
م فترة صـحوة    )1967-1952(متدة بين العامين    وتعتبر الفترة الم  ). 1991الزغموري،  (المدرسية  

تعاونية حيث حققت الحركة التعاونية ذاتها وأصبحت حركة أهلية وشعبية لها مؤسساتها الديمقراطية             
في ضفتي األردن، وتمكنت من إقامة بنية تحتية سليمة، حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونيـة حتـى                 

الزواتـي،  ( جمعية تعاونية مختلفة األغـراض     381 م حوالي 1967بداية االحتالل اإلسرائيلي عام     
1994 .(  

  
  ):1994 -1967(فترة االحتالل اإلسرائيلي . 3.3.2.2.2

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

الل اإلسـرائيلي   سـلطات االحـت   األساسية التي كانت تقدمها الجمعيات التعاونية وذلك بسبب تولي          
ثبط من مسيرتها ووضع المعوقات في طريق التعاون من حيث عدم التسجيل أو         عليها مما   اإلشراف  

تحكمها بعملية الدعم الذي تلقته وتتلقاه من مصادر مختلفة، حيـث           المماطلة أو الرفض إضافة إلى      
  ). 1994الزواتي، (كانت تطلب الموافقة المسبقة قبل القيام بأي مشروع تعاوني 

  
ففي بداية االحتالل اتخذت الحركة التعاونية وضع أقرب إلى الركود، حيث لم يسجل فـي الـضفة                 

، )م1972لغاية عـام    (الغربية سوى جمعية تعاونية واحدة خالل السنوات الخمس األولى لالحتالل           
التدريب، بسبب تقلص الخدمات والتسهيالت التعاونية مثل اإلقراض والتمويل، اإلرشاد والتثقيف، و          

واستمرت التعاونيات في العمل بعد االحتالل وحاولت أن تتصدى لكثير          . التدقيق ومراقبة الحسابات  
) 14(من التحديات وبصورة مستمرة رغم ضغوط االحتالل من رفض تسجيل تعاونيات جديدة لمدة              

 م، ومنعها من ممارسة عملها اليـومي ومنـع وصـول       1991م وحتى تشرين أول     1977عاما منذ   
  ). 1994عبيدات، (المساعدات الخارجية إليها إضافة إلى فرض الضرائب عليها 
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 عدد الجمعيات التعاونية دون زيادة ملموسة إلى أن بدأت المنظمة التعاونيـة األردنيـة               وهكذا بقي 
جمعيـة  ) 749(م إلـى    1991بتشجيع ودعم التعاونيات فأنشئ عدد كبير منها، ووصل عددها عام           

 عضو، وقد تم تأسيس أول جمعية نسائية تعاونية خدمية في           49000ضاء أكثر من    تعاونية بعدد أع  
أن أغلب هذه الجمعيات جاءت بالدرجة األولـى        ) م1991(شهر أكتوبر، وبينت دراسة الزعموري      

جمعية؛ نظـرا   ) 120-42(في الجمعيات غير الزراعية حيث زاد عددها إلى أكثر من الضعف من             
الخ، ونتيجـة   .ات الخدمات مثل اإلسكان، واالستهالك، والتنوير الكهربائي      الهتمام المواطنين بجمعي  

للدور الهدام لالحتالل وعدم توفيره البنية التحتية في األراضي المحتلة، وانخفاض مستوى المعيشة             
وبالدرجـة  . لدى الفلسطينيين تشكلت عشر جمعيات استهالكية فقط في الفترة األولى من االحـتالل            

 جمعية كانت معظمها في     353-176ارتفاع في عدد الجمعيات التعاونية الزراعية من        الثانية سجل   
  ). 1991الزغموري، (التسويق الزراعي، معاصر الزيتون، والثروة الحيوانية 

  
وكان الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية هو التشبث باألرض، كون أن فلسطين تعاقـب               

قت ولغاية اآلن من االستعمار البريطاني، والتبعيـة لـألردن ومـصر            عليها االحتالل منذ ذاك الو    
  ).2003الجدوع والنتشة، (واالحتالل االسرائيلي 

  
وبالتالي استطاعت هذه الجمعيات أن تؤدي عملها في تقديم خدماتها المتنوعة ولفئاتها المستهدفة في              

لتعاونيـة الفلـسطينية أهمهـا      ظل غياب الدولة، على الرغم من وجود مشاكل عانت منها الحركة ا           
االحتالل وما رافقها من صعوبة في التسجيل والتمويل، وهذا بدوره أثر علـى عمليـات التـدريب                 
والبحث العلمي، الذي صاحبه نقص في التدريب الفني على أساس التكنولوجيـا، وتخلـف وسـائل                

 وجـود اتحـادات نوعيـة       االنتاج النباتي والحيواني وفوضى في النظام التسويقي، إضافة إلى عدم         
  .)1986أبو الخير، (متخصصة ونقص بخدمة تدقيق حسابات الجمعيات التعاونية 

  
) 17(قانون التعاون األردني رقـم  : ويعد القانونان المعمول بهما في أراضي السلطة الفلسطينية هما 

) 50(تعاون رقم   ، وقانون ال  )الضفة الغربية (م المطبق حاليا في المحافظات الشمالية عن        1957لسنة  
م من زمن االنتداب البريطاني على فلسطين، والمطبق أيضا في المحافظات الجنوبية من             1933لعام  

حيث تفتقر هذه القوانين إلى اللوائح واألنظمة المفسرة له وخاصة على صعيد تسجيل             ). قطاع غزة (
ت المعطلة منذ سنوات طويلة     الجمعيات التعاونية وعقد اجتماعات الهيئات العمومية وإجراء االنتخابا       

فلسطين، وزارة العمل الفلـسطينية،     (وكذلك عملية تصفية الجمعيات وإلغاء تسجيل غير الفاعلة منها        
2006.(  
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  ): 2000-1995(دخول السلطة الوطنية الفلسطينية .  4.3.2.2.2
  

ين وإسرائيل، تولـت    عند إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية وبعد توقيع االتفاقيات المعروفة بينها وب          
اإلدارة العامة للتعاون باإلشراف على تنفيذ      /السلطة الفلسطينية مهماتها التعاونية ممثلة بوزارة العمل      

القوانين التعاونية سارية المفعول على األراضي الفلسطينية بعد أن مضى علـى إشـراف القـوات                
ة ما يقارب سبعة وعشرين عامـا فـي         اإلسرائيلية من خالل اإلدارة المدنية على الجمعيات التعاوني       

إدارة هذه الجمعيات وعدم العناية بالعمل التعاوني من تقديم أي إرشاد أو توجيه، في الوقت الـذي                 
كان اإلرشاد يعتمد على ما توفره الجمعيات التعاونية من الشركات الموردة، وكانـت المؤسـسات               

مساعدة الشعب الفلسطيني عامة والمؤسـسات      الدولية تقدم التدريب أثناء االحتالل وتعمل في مجال         
ويقـدر عـدد   . التعاونية خاصة، وكانت الخدمات التي تقدم لتلك الجمعيات تعتبـر محـدودة جـداَ         

الجمعيات التي توقف نشاطها في تلك الفترة، بسبب ظروف اإلحتالل أو هجرة أعضائها أو أسست               
مـن مجمـوع    % 60 رأسمالها بحوالي    بدون جدوى إقتصادية أو إنسحاب أغلبية أعضائها أو تآكل        

  ).1997فلسطين، وزارة العمل، ( الجمعيات التعاونية المسجلة
  

وبدأت اإلدارة العامة للتعاون بدراسة أوضاع الجمعيات التعاونية، والتحقيق فيها وإتخاذ اإلجراءات            
بـادئ  القانونية من تصفية وشطب جمعيات بعد مالحظتها لمعظم الجمعيات أنهـا لـم تمـارس الم               

التعاونية سواء كان ذلك بالممارسة الديمقراطية باإلدارة أو المراقبة أو في توجهاتها بغياب مفهـوم               
التوجه بالعمل التعاونية كمؤسسة إقتصادية إال أنها تقدم خدماتها بأقل من التكلفة، مما أدى بها إلـى                 

وكذلك عمل الجمعيات   التدهور وتوقف عمل الجمعيات التي أسست من أجل الحصول على الهبات،            
  ).المصدر السابق(القديمة التي مضى على تأسيسها أكثر من ثالثين عاما 

  
 ): لغاية اآلن2000(انتفاضة األقصى  .5.3.2.2.2

  
القتصاد الفلسطيني إلى ظروف حرب متمثلة باالنتفاضة األولـى وحـرب            ا في ضوء ما تعرض له    

إلى هشاشته وتردي األوضاع االقتـصادية للـشعب        ، مما أدى    )األقصى(الخليج واالنتفاضة الثانية    
الفلسطيني، فإن الجمعيات التعاونية واجهت مجموعة من التحديات تمثلت باإلجراءات اإلسـرائيلية            
المتالحقة وعمليات اإلغالق والحصار وبناء جدار الفصل العنصري ومصادرة األراضي وغيـاب            

حتالل مما أدى بها إلى تراجع كبير في عمـل          مصادر التمويل والتدخل المباشر من قبل سلطات اإل       
تمثلت فترة إنشاء اإلدارة العامة للتعاون في وزارة العمـل لغايـة       وبالتالي  هذه الجمعيات التعاونية،    

  . )المصدر السابق(م، فترة غير فعالة في اإلشراف على الجمعيات التعاونية 2000عام 
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الل في طريق التعاون، إال أن الحركـة التعاونيـة   فعلى الرغم من المعوقات التي كان يضعها االحت     
 حيث أصبح عدد الجمعيات التعاونية المـسجلة        الفلسطينية استطاعت أن تحقق توسعا أفقيا ورأسياَ،      

 استهالكية  –إسكانية  ( جمعية تعاونية تشمل خمسة أنواع       1150م أكثر من    2000حتى منتصف عام    
نشاط هذه الجمعيات من جمعية إلى أخـرى ومـن           يختلف مدى    ) وحرفية – زراعية   – خدماتية   –

ووصل عدد أعضاء الجمعيات في تلك الفتـرة        . منطقة إلى أخرى حسب فاعلية أعضائها وانتمائهم      
 أسرة، في حـين بلـغ حجـم         300000 عضو تعاوني يمثلون ما ال يقل عن         55000بما يزيد عن    

ألرقام األهمية النسبية للتعاونيات في     مليون دينار أردني، مما تؤكد هذه ا      ) 56(موجوداتها أكثر من    
  ).2004زيود، (مساهمتها بالقطاع االقتصادي 

  
ووصوالً إلى بناء اتحاد عام للجمعيات التعاونية في فلسطين وليكون قادراً على تمثيـل الجمعيـات                

اءات واالتحادات التعاونية  وتقديم الخدمات ألعضائه فقد تم خالل السنة الماضية عقد سلسلة من اللق              
واإلجتماعات بين الهيئات اإلدارية لالتحادات التعاونية واإلدارة العامة بحضور وإشراف الـوزراء            

سمير عبداللة وزير العمل الـسابق  وذلـك لتثبيـت العـضوية وإعـداد               . السابقون وكذلك األخ د   
كان من نتائج   الميزانيات وعقد اإلجتماعات للهيئات العامة وإجراء االنتخابات المعطلة منذ سنوات و          

هذه االجتماعات أنه تم تصويب أوضاع عدداً من الجمعيات واالتحادات وعقد إجتماع الهيئة العامة              
 الذي كان معطالً منذ تأسيسه ونأمـل أن تجـري           31/12/2007لإلتحاد العام التعاوني في تاريخ      

 قد صـوبت أوضـاعها      إنتخابات هذا اإلتحاد وإنتخاب قيادة جديدة لإلتحاد بعد أن تكون االتحادات          
وقد تم حل هذا اإلتحـاد فـي        )2007فلسطين ،وزارة العمل ،   . (الداخلية القانونية واإلدارية والمالية   

  )احمد المجدالني .قرار وزير العمل ، د.( ألساب مالية 2011-9شهر 
  

اجئـة  إن من أهم التحديات التي تواجه عمل اإلدارة اإلجراءات اإلسرائيلية المتالحقة وعناصر المف            
خاصة عمليات اإلغالق والحصار ومصادرة األراضي وإغـراق الـسوق الفلـسطيني بـالمنتج              
اإلسرائيلي والذي يحل بدالً من المنتج  الفلسطيني وخاصة علـى صـعيد الجمعيـات التعاونيـة                 
الفلسطينية وعملية تسويق الحاصالت الزراعية والحرفية الصناعية التابعـة للجمعيـات التعاونيـة      

  .نيةالفلسطي
  

وكذلك غياب مصادر التمويل والتدخل المباشر من قبل سلطات االحتالل ممـا أدى إلـى التراجـع             
الكبير في عمل الجمعيات التعاونية ، ومن جانب آخر فان غياب التنـسيق علـى صـعيد اإلدارات       

ى العامة والوزارات جهة االختصاص وغياب استراتيجية واضحة المعالم للحكومة نحو الجمعيات أد           
   )2007فلسطين ،وزارة العمل ،.(إلى إعاقة العمل التعاوني في فلسطين
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ونظراً إلى ميزة الجمعيات التعاونية فيما تقدمه من خدمات بدرجات متفاوتة ألعضائها فـي مجـال               
اإلقراض، وتوفير مستلزمات اإلنتاج وعمليات تصنيع اإلنتـاج الزراعـي والحيـواني وعمليـات              

دمات الجمعيات األخرى لألعضاء في الجمعيات الحرفية واإلسكان والنقل         التسويق باإلضافة إلى خ   
والتأمين الصحي وخدمات الماء والكهرباء واإلرشاد، فإنها جميعا تساعد على حل مشاكل البطالـة              
جزئيا في المجتمع الفلسطيني، كما تسهم في بناء اإلقتصاد وتنمية رأس المال الذاتي أو اإلقتـراض                

ع، ويتضح ذلك من خالل االستمرار في االزدياد الطفيف فـي تـسجيل الجمعيـات               إلقامة المشاري 
 جمعية  493 إلى   1/4/2007التعاونية في هذا العام، حيث بلغ عدد الجمعيات التعاونية لغاية تاريخ            

.  جمعيات تعاونية جديـدة    10 جمعية تعاونية غير عاملة، إضافة إلى تسجيل         347تعاونية عاملة، و  
وزارة العمل في متابعة الجمعيات لغاية ذلك التـاريخ، مـن           /الية اإلدارة العامة للتعاون   كما يتبين فع  
 جمعيـات،   5من حسابات الجمعيات، وتم التحقيق في       ) 193( ميزانية، ومراجعة    103خالل إتمام   

اجتماع هيئـة   ) 35(وإعادة تنشيط جمعية تعاونية واحدة، وبعض هذه الجمعيات استطاعت أن تعقد            
  .اجتماع تأسيسي) 46(اجتماع لجنة إدارية، وتم عقد ) 76( وعمومية،

  
فعلى الرغم من أن هذه األرقام بسيطة وال تشكل نقلة نوعية في تاريخ الجمعيات التعاونية، إال أنها                 

. وزارة العمل مقارنة مع فتـرة إنـشائها       /تعتبر مؤشراً إيجابياً على مستوى اإلدارة العامة للتعاون       
ا التحول البطيء لحداثة تشكيلها وضعف خبرتها وضـعف إمكانياتهـا الماديـة             وتعزى اإلدارة هذ  

والفنية واللوجستية والبشرية وضعف هيكليتها التنظيمية التي تفتقر إلى وجود كادر وظيفي وخاصة             
على مستوى دوائر التعاون في مديريات العمل في محافظات الوطن، وعدم توافر العدد المطلـوب               

مرشدين التعاونيين، علماً بأن الكادر الحالي في اإلدارة يعاني من نقص شديد من             من المحاسبين وال  
  ).2007فلسطين، وزارة العمل، (التدريب والتثقيف وإعادة التأهيل 

  
  :أهداف ومبادئ الجمعيات التعاونية. 3.2.2

  
 في جمعيات   إن اإلنسان في العمل التعاوني هو الستهدف لها األول واألخير، حيث أن تجمع األفراد             

تعاونية مرده األساسي إلى عوامل ضغط قاهرة وظروف حيوية سيئة، كما أثبتت جميـع حـاالت                
  ). 1991الزغموري، (نشوء وتطور الحركة التعاونية في العالم وخصوصا العالم الفقير 

  
 بالتالي تتميز الجمعيات التعاونية أنه ليس من واجبها وأهدافها فقط تحقيـق أرباحـا، بـل عليهـا                 

مسؤوليات إجتماعية، وتحقيقا لهذه األهداف يجب أن تقوم أية منظمة تعاونية علي أساس عنصرين              
  :أحدهما اجتماعي واآلخر اقتصادي يفسران على أن المنظمة التعاونية تتكون من: أساسيين
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              ترابط بين أشخاص أدركوا وما زالوا يدركون أن هناك تشابها بين احتياجاتهم، وان إشـباع
اجة باألسلوب التعاوني وبتكوين منشأة تعاونية يكون أحسن بكثير من إشـباع هـذه            هذه الح 

 .االحتياجات بالطرق الفردية

 منشأة اقتصادية هدف مطابق تماما للحاجيات التي يراد اتباعها.  
  

وهكذا ترى أن الروابط هو أصل الفكرة التعاونية وهو السبب المباشر في وجود المنظمة التعاونيـة                
وبالتالي فإن الجمعيات التعاونية من خالل وجود العنصرين السابقين، تستطيع أن           ).  السابق المرجع(

  : تحقق أهدافها االجتماعية واالقتصادية اآلتية
  

     فمن خالله تستطيع الجمعيات التعاونية رفع مـستوى        : هدف مباشر وهو الهدف االقتصادي
قتصادية بأفضل السبل لتساهم فـي      معيشة أعضائها من خالل االستغالل األمثل للموارد اال       

التنمية االقتصادية، فهي تحتل دورا كبيرا في االقتصاد القومي من حيث توفير فرص عمل،              
وتوجيه أفرادها إلى اإلدخار، وزيادة الدخل القومي المحلي من خالل زيادة وتحسين االنتاج             

 .الزراعي والصناعي وبيع الخدمات بأعلى المواصفات وأقل األسعار

      ويشير إلى مبدأ تنظيم األشخاص فـي الجمعيـة         : هدف غير مباشر وهو الهدف االجتماعي
فمـثال  . التعاونية واهتمام العضو باآلخرين باعتبار أن الجمعية التعاونية جزء من المجتمع          

أسلوب العمل الديمقراطي المفترض توفره في الممارسات اليومية في الجمعيات التعاونيـة            
ية تساهم في توعية وتثقيف األعضاء والتي بدورها تفرض تأثيرها على           يوفر حياة ديمقراط  

المجتمع المحلي وبالتالي على المجتمع ككل، إضافة إلى قدرة الجمعيات على إحياء وتنشيط             
  .دور المرأة في المجتمع، وإقامة مراكز العناية بالطفل، وتقديم خدمات لكبار السن

  
مبادئ أساسية تقوم على أساسها القيم موضع الممارسة العملية،         كما ويحكم عمل الجمعيات التعاونية      

والتـي  " رواد روتـشيلد  "وجاءت هذه المبادئ من نتاج وضع الرواد األوائل للتعاون يعرفون باسم            
  )).ت.ب(الشيشكلي، : (واعتمدها التحالف التعاوني الدولي. م في بريطانيا1844صيغت عام 

  
   تعني أن التعاونيات منظمات مفتوحة لكل األشـخاص دون         و: العضوية االختيارية المفتوحة

تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيـات بالحيـاد تجـاه                 
 .الجميع

   وتعني أن التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها       : اإلدارة الديمقراطية للتعاونيات
طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلـين      ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرار عن       
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مسئولين أمام ناخبيهم ولألعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلـى             
 .المستويات األعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي

   وتعني مساهمة األعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الـذي          : مساهمة العضو االقتصادية
لكية تعاونية، ويتلقى األعضاء تعويضا عن رأس المال المساهم ويمكن تخـصيص            يكون م 

الفائض لتطوير التعاونية ودعم األنشطة االخرى التي يوافق عليها األعضاء ويوزع الباقي            
 .على األعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية

   ة يـديرها أعـضاؤها     وتعني أن التعاونيات منظمات ذاتيـة اإلدار      : اإلدارة الذاتية المستقلة
ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات اخرى أو مع الحكومـات سـواء               
باإلدارة أو التمويل شرط تأكيد اإلدارة الديمقراطية ألعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي            

 .التعاوني

   والتعلـيم ألعـضائها    وتعني أنه على التعاونيات تقديم التدريب       : التعليم والتدريب واإلعالم
ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعاليـة لتنميـة تعاونيـاتهم،        
وعليهم أن يعلموا الرأي العام عن طريق اإلعالن واإلعالم وخاصة الشباب وقـادة الـرأي             

 .عن طبيعة ومزايا التعاون

   خدمة أعضاءها بكفاءة أكثـر، وتقـوى       وتعني أنه على التعاونيات     : التعاون بين التعاونيات
 .الحركة التعاونية بالعمل سويا من خالل مؤسسات محلية وإقليمية ودولية

  وتعني أن عمل التعاونيات من أجل التنمية المتواصلة لمجتمعاتهـا مـن            : االهتمام بالمجتمع
  .خالل سياسات يوافق عليها األعضاء

  
 بإدارة الجمعيات التعاونية التي تعمل لتحقيق حافزي        لقد صيغت المبادئ السابقة لتكون قاعدة خاصة      

فإن هذه المبادئ مقارنة بمبادئ إدارة المؤسسات التجارية الخاصـة والمؤسـسات            . الربح والخدمة 
فنجد أن الحافز الوحيد للمؤسسات التجارية الخاصـة هـو          . الحكومية تختلف اختالفاً بيناً وواضحاً    

ر الحوافز التي تعمل من أجلها المؤسسة الحكومية هي الـربح           الحصول على أكبر ربح، بينما تعتب     
وأخيرا يجب أن توضح الجمعيات التعاونيـة أهـدافها         ). أ-2007العتيبي،  (والخدمة والتنمية أيضا  

ومبادئها التي تعتبر احدى العقبات التي يمكن أن تقف أمام عمل هذه الجمعيات كالعقبات التي يمكن                
  .)Galor, 2003(إلى الوضوح في طبيعة عملها وإلى هيكليتها التنظيمية أن تعترضها عند افتقارها 

  
  أنواع الجمعيات التعاونية. 4.2.2

 

سبق الحديث عن ميزة الجمعيات التعاونية في اتخاذها صورا مختلفة بـإختالف الزمـان والمكـان       
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ت النشاط اإلنـساني    والبيئة االقتصادية واالجتماعية، فهي تتسع أكثر فأكثر ألنها تشمل جميع مجاال          
وتتعدد لذلك وتتنوع أشكالها فالجمعيات التعاونية ال حدود لها، وبالتالي فإن أي محاولة لحصر هـذه   

حيث ذكرت توصية منظمة العمل الدولية      . األنشطة في قائمة قد تتعرض لمغبة نسيان عدد هام منها         
أن أكثـر فئـات   ) 1( في فقرتها 127م رقم 1966من عام ) البلدان النامية(المتعلقة بالتعاونيات في   

التعاونيات شيوعا موجودة في البلدان النامية، ولكن هذه القائمة تظل قابلة للتوسـيع وال يمكـن أن                 
   ).1998هراري، (تزعم أنها شاملة

  
أبـو الخيـر،    (: وتتواجد الجمعيات التعاونية حاليا في تصنيفات وفق مجموعة من المعايير وهـي           

1986(:  
  

  جمعيـات تعاونيـة إنتاجيـة،      : قاً لنوع النشاط االقتصادي الذي تقوم به، ومنها       التصنيف وف
وتستخدم دول مختلفة هذا التصنيف مثل أفريقيـا        . عمالية أو مهنية، وتسويقية، واستهالكية    

 .هما جمعيات تعاونية إنتاجية، وجمعيات تعاونية خدماتية: في فئتين رئيسيتين

     جمعية تعاونيـة زراعيـة،     : تصادي الذي تعمل فيه، ومنها    التصنيف وفقاً لنوع البنيان االق
وتتبع بعض الدول مثل فلسطين هذا التصنيف في        . وصناعية، وتجارية، وسمكية، ومدرسية   

 . جمعيات تعاونية زراعية، وغير زراعية، ومدرسية: ثالث فئات وهي

           ت تعاونيـة   جمعيـا : التصنيف وفق سعة البنيان التعاوني الذي تمارس النشاط فيه، ومنهـا
 .، ومركزية، وإتحادية، وإقليمية، وقومية، ودولية أو عالمية)أولية(محلية 

      عرفيـة (جمعيات تعاونية غيـر مـسجلة     : التصنيف وفق الشكل القانوني للجمعية، ومنها( ،
مسجلة، موجهة أي تتدخل الحكومة في إدارتها، جمعية حكومية تحـت إشـراف حكـومي               

 .كامل

      متخصـصة (جمعيات تعاونية وحيدة الغرض     : تأسيسها، ومنها التصنيف وفقاً للغرض من (
كأن تكون تسليفية، أو استهالكية، أو سكنية، ومنها جمعيات تعاونيـة متعـددة األغـراض               

 .ويشير إلى مختلف الوظائف واألهداف التي تقوم بها الجمعية

         ة ذات عضوية   جمعية تعاوني : التصنيف وفقاً لمدى توافر حرية اإلختيار في العضوية، ومنها
 .اختيارية، وجمعية تعاونية ذات عضوية إجبارية

       جمعية ذات مسؤولية محددة، جمعيـة      : التصنيف وفقاً لنوع اإللتزام المالي لألعضاء، ومنها
 مـن دليـل     13ص  (ذات مسؤولية غير محددة، جمعية مساهمة، وجمعية غير مـساهمة           

 التعاون 
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  :أهمية الجمعيات التعاونية. 5.2.2
  

 الجمعيات التعاونية أحد األذرع الهامة في مجال التنمية الريفية المستدامة بمختلف مجاالتهـا              تعتبر
. االقتصادية واالجتماعية، وذلك لما تتمتع به من خصائص ومزايا ال تتوافر بغيرها من المؤسسات             

صادية وهو  كما وتساهم في البنيان االقتصادي من خالل دخولها كقطاع هام في سياسة التعددية االقت             
  ).2002وحدة التنمية التعاونية، (القطاع التعاوني الثالث مع القطاعين العام والخاص 

  
وتؤسس هذه الجمعيات لتلبية الحاجات المشتركة لألعضاء الذين يملكون ويديرون الجمعية التعاونية            

وت واحد  من خالل هيكلية ديمقراطية، يتساوى أعضاؤها في التصويت لقرارتها، فإن لكل عضو ص            
وتنبع أهميتها من حيث أنهـا      . على الرغم من عدد األسهم التي يمتلكها أو رأس المال الذي يودعه           

تعمل على خلق فرص عمل لهم وتسهم في تكوين رأسمال ذاتي، وتعمل على تحسين دخل األعضاء               
  ).FOA, 2003(وبالتالي زيادة الدخل القومي 

  
درتها على استيعاب المواطنين في عـضويتها دون تمييـز،          وأخيراَ نظراَ لتميز هذه الجمعيات في ق      

فإنها  تستطيع حشد وتنظيم مواطنين إمكانياتهم محدودة وتوظيفها إلحداث تغيير إيجابي في المجتمع              
كما تعمل علـى تقويـة شـان        . من خالل خلق مشاريع تخدمهم بشكل خاص والمجتمع بشكل عام         

 طريق تكاتف جهودهم وتحويلهم إلـى قـوة اقتـصادية           المواطنين الضعفاء والفقراء الكادحين عن    
وحدة التنمية التعاونية،   " (االتحاد قوة   " واجتماعية ضاغطة ذات تمثيل جماهيري واسع على قاعدة         

2002.(  
 

   :نموذج للتعلم والمشاركة والوصول إلى المصادر: النوادي النسوية. 6.2.2
  

الريفية وكجزء من توجهها لدمج النوع االجتماعي في        انطالقا من فهمها ألهمية آليات تمكين المرأة        
حياة المؤسسة بهدف تحقيق التوازن والمساواة بين فرص المرأة والرجل، سعت اإلغاثة الزراعيـة              
إلى تعبئة وتمكين النساء الريفيات لتعزيز مشاركتهن في عملية التنمية والمساهمة في بناء مجتمـع               

تقريـر اإلغاثـة الزراعيـة      (المساواة والعدالـة االجتماعيـة    فلسطيني ديمقراطي يقوم على مبادئ      
،1995.(  
  

"  إلى تبني برنامج متميـز       1997ومن أجل تحقيق هذه األهداف بادرت اإلغاثة الزراعية في العام           
ليصار من خالله إلى تنظيم النساء الريفيات في منظمات قاعدية تتألف عـضويتها             " النوادي النسوية 
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على عكـس النمـاذج     . الفلسطيني وتديرها وتقودها قائدات محليات منتخبات     من النساء في الريف     
الفوقية التي بنتها وطورتها النخب الحضرية في الحركة النسوية الفلـسطينية وبعـض المؤسـسات          
األهلية التنموية في استهدافهم للنساء الريفيات كمتلقيات للخدمة معتمدة على البعد السياسي الـوطني              

. جتماعي كما اعتمدت على االحتياجات العملية واآلنية وليس االسـتراتيجية للنـساء           وليس البعد اال  
استهدفت هذه المؤسسات النساء الريفيات كوعاء لتنفيذ برامجها وأنشطتها دون أن تتبنى مبدأ تنظيم              

   )1998وثيقة الجندر في اإلغاثة الزراعية ،. (ومأسسة  العمل النسوي في القرى الفلسطينية
  

 اإلغاثة الزراعية المساهمة في بناء نموذج تنموي يقوم بتقوية النساء وتمكينهن مـن خـالل                أملت
تطوير مهاراتهن وإكسابهن مهارات تنظيمية وإدارية وتوسيع دائرة المعارف والمعلومات والوصول           

ات للمصادر التي من شأنها تعزيز دور وتأثير النساء في مجتمعاتهن المحلية والتأثير على الـسياس              
  )ورقة تمكين المرأة ’غادة الزغير ،.  (العامة وعلى صانعي القرار

  
تشكل المشاركة أحد أهم األدوات الفعالة لتطوير النوادي النسوية ألخذ دورها في عمليـة التنميـة                

تأخذ المشاركة  . الريفية إلى جانب المؤسسات األخرى من سلطات محلية ومؤسسات أهلية وحكومية          
  )غادة الزغير ،ورقة تمكين المرأة : (ية مستويات مختلفة تتمثل بما يليفي النوادي النسو

  
  حيث تكون النوادي متلقية للخدمة باألساس أكثـر مـن صـنع الخدمـة              : مستوى منخفض

  .وتقديمها لفئاتها المستهدفة
  تقوم المؤسسات بتخطيط تدخالتها وبرامجها واإلعـالن عنهـا للنـوادي      :  تلقي المعلومات

 .النسوية

 حيث تقوم المؤسسات بتطوير خطتها بدعم وموافقة النوادي النسوية: تشارة النوادياس. 

  حيث تقوم النوادي بتقديم مشورتها للمؤسسات وإدخـال التعـديالت علـى            : تقديم المشورة
 . خططها وبرامجها

 مشترك الأي تقوم النوادي النسوية والمؤسسات األخرى بالتخطيط: التخطيط بشكل مشترك . 

  
 الدور وطبيعة التدخل التنموي الذي تقوم به اإلغاثة الزراعية من خالل جمعية تنمية المـرأة              يختلف

  :الريفية باختالف درجة نمو وتطور النادي النسوي ويمر بالمراحل التالية
  

  بلورة الفكرة، نقلها وتعميمها بين النساء، وتقديم الخـدمات مـن تـدريب             : المرحلة األولى
  . وتوعية وإرشاد
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 إبراز القضية المشتركة لعضوات النادي وصيانتها وإبراز قائدات وتوزيـع          : حلة الثانية المر
األدوار والمسئوليات وتوفير الدعم اللوجستي، بلورة الخطة السنوية والبـرامج، التنـسيق            

 . والتعاون

  ا بم) بناء النموذج الشمولي  (بناء القدرات والتطوير التنظيمي والمؤسساتي      :  المرحلة الثالثة
 . والمؤشرات لقياس األثرPMEفيه تطوير منهجية 

  التسهيل ونقل النماذج، التشبيك والتحالف، التأثير في الـسياسات، وبنـاء           : المرحلة الرابعة
 . الحركة النسوية الريفية، التغيير االجتماعي

  
نسحاب مـن   تعتمد استراتيجية اإلغاثة الزراعية وجمعية تنمية المرأة الريفية في تدخالتهما على اال           

النادي النسوي تدريجيا حتى يصبح قادرا على إدارة شئونه اإلدارية والمالية وقادرا علـى تجنيـد                
   ). to phase out our interventions in the women’s clubs(الموارد وتحقيق االستدامة

  
 البرنامج، إال أننا    على الرغم من أهمية برنامج النوادي النسوية واإليجابيات الكثيرة التي حققها هذا           

ال يمكننا أن نغض النظر عن مجموعة من المعيقات والمحددات التي تقف في طريق إنجاز عمليـة                 
التمكين والوصول إلى المـصادر االجتماعيـة واالقتـصادية ومواقـع اتخـاذ القـرار الـوطني                 

  )تقارير اإلغاثة الزراعية :(والسياسي
  

  رؤية واضحة وآليات تنفيذ فعالةعدم اعتماد خطط النوادي في معظمها على.  
                 تركيز النوادي على عملية التخطيط على حساب عمليتي الرقابة والتقييم أي لم تـنجح فـي

 . PMEتطبيق منهجية 

                ضعف اإلدارة المشتركة حيث ال تزال الهيئات القيادية لهذه النوادي تتحكم بمجمـل عجلـة
 .حياة النادي النسوي

     ت النادي وبالتالي ضـعف الدافعيـة واالهتمـام بـين           ضعف تدفق المعلومات بين عضوا
 . العضوات في عمل وبرامج النادي وضعف الشعور بالملكية

            ضعف عملية تطوير المصادر البشرية وضعف القدرة على التغيير على الرغم من الخدمات
 . التدريبية التي حصلن عليها ومقاومة التغيير أحيانا

      لنوادي النسوية حيث يـتم توجيـه كافـة النـشاطات           غياب برامج النوع االجتماعي في ا
 .والخدمات نحو المرأة فقط وال يتم استهداف الرجل خاصة في برامج التوعية واإلرشاد

                العوائق والمحددات االجتماعية المختلفـة ومنهـا ضـعف الـدعم العـائلي والعـشائري
 .والمسئوليات العائلية
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 الخبرةالخوف من الفشل وضعف الثقة بالنفس بسبب قلة . 

 

يمكن الخلوص إلى حقيقة أن اإلغاثة الزراعية في رغبتها بإنصاف المرأة استخدمت آليـات عمـل                
ساهمت في تعزيز عملية الفصل بين المرأة والرجل في المجتمع الريفي من خالل تأسيس النـوادي                

 والرجل في   النسوية التي اقتصرت عضويتها على النساء فقط ولم تنجح في تبني برامج لدمج المرأة             
األمر الذي يعكس بعض النواقص في عمل اإلغاثة الزراعية في مجال           .  برامج ومؤسسات مشتركة  

  )غادة الزغير ، ورقة تمكين المرأة ( دمج الجندر في عملية التنمية المستدامة ومنه
  

                تمثيل ضعيف للنساء في التخطيط والمشاركة في البـرامج والمـشاريع فـي مجتمعـاتهن
 .المحلية

 جود فجوات بين النظرية والتطبيق لمفهوم النوع االجتماعي في المؤسسةو . 

             توجيه برامج وأنشطة المؤسسة الخاصة بالنشاطات الزراعية مثل الطرق الزراعية وبنـاء
السناسل واالستصالح واآلبار للمزارعين وليس للمزارعات في معظم الحاالت حيث تحول           

ف النساء نتيجة عدم ملكيتهن لألرض أو عدم وجـود          معايير اختيار المستهدفين من استهدا    
 . ضمانات كافية، الخ

                هيكلية المؤسسة والتركيبة التنظيمية تعزز النظرة النمطية لـدور المـرأة ووظيفتهـا فـي
 .  المؤسسة وتكريس تدني أجور النساء مقارنة مع أجور الرجال

           من مجمـوع العـاملين    % 42تمثيل ضعيف للنساء في المؤسسة حيث يبلغ عدد العامالت .
باإلضافة إلى توزيع غير عادل لمناصب اتخاذ القرار حيث بلغ عدد النساء اللواتي يرأسـن               

،  في حين بلغ عـدد النـساء         %37 رجال أي تبلغ الفجوة الجندرية       7 مقابل   4دوائر فنية   
 %. 23 رجال أي بنسبة 10 مقابل 3مديرات الفروع 

 يم الموظفين والموظفات وسياسة التوظيفغياب النوع االجتماعي من عملية تقي. 

           غياب فهم النوع االجتماعي كعنصر أساسي في عملية التنميـة بـين مـوظفي وموظفـات
 .  المؤسسة

 ضعف قدرات فريق النوع االجتماعي في التأثير على سياسات المؤسسة . 

 
عية والمتمثلـة بمـا     وبالرغم من هذه التهديدات هناك العديد من الفرص المتوفرة في اإلغاثة الزرا           

  :يلي
  

  وجود برنامج التوجه الجندري بشكل دائم داخل المؤسسة  



 29

 يعتبر النوع االجتماعي عنصر أساسي في استراتيجية المؤسسة. 

                 التزام اإلغاثة الزراعية تجاه إنصاف المرأة وخلق فرص عمـل تطويريـة للنـساء فـي
 .المؤسسة

  وبرامج المؤسسةيعتبر النوع االجتماعي مؤشر أساسي في مشاريع. 

   تضمين النوع االجتماعي في نظـامPME) Planning, monitoring & Evaluation 

System .( 

                هناك بدايات فهم وتقبل ووعي لمفهوم النوع االجتمـاعي مـوظفي وموظفـات اإلغاثـة
 .الزراعية

            ع وجود عدد من القادة المزارعين والمزارعات في المجتمعات المحلية الواعين لقضية النو
 .االجتماعي إذا ما تم توجيههم لتضمينها في برامجهم ونشاطاتهم

     التي من شأنها أن تساهم في      ) نوادي نسوية وجمعيات المزارعين والشباب    (توفر بنية تحتية
  .تحريك مفهوم النوع االجتماعي ودفع التغيير االجتماعي إلى األمام

  
  :في فلسطينجمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية . 7.2.2

  
وتـشكل  من مجموع السكان،    % 70يعيش معظم سكان فلسطين في أغلب المناطق الريفية ونسبتهم          

حيث يعتمد سكان المناطق الريفية في دخلهـم        %. 67نسبة النساء الالتي يقطن في الريف ما نسبته         
بنـاء الريـف    ، ويفتقـر أ   )ريفية أو غيرها  (على المشاريع الزراعية والمشاريع اإلنتاجية الصغيرة       

اإلمكانات للحصول على الخدمات المالية الرسمية لتلبية احتياجاتهم المالية مـن إدخـار وإقـراض               
وتأمين وغيرها من الخدمات المالية التي يمكن أن تحصل عليها من البنوك التجارية المنتشرة فـي                

 قبل البنوك، وأن    فلسطين، حيث يعتبر القطاع الزراعي في الريف هو أقل القطاعات المستهدفة من           
الفقراء وأصحاب الدخل المتدني وخاصة النساء ليسوا شريحة مغرية للبنوك التجارية، وإنمـا هـم               

  ).2005التميمي، (مستهدفون من المؤسسات غير الحكومية والعمل األهلي في فلسطين
 

طيني غيـر   تعتبر جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية من مؤسسات المجتمع المدني الفلـس           
الحكومية، فهي تشمل قاعدة عريضة من النساء تسعى من خالل انتسابها إلى الجمعيات التعاونيـة               

. لرفع مستوى حياة وظروف معيشة أعضائها، لتلبية إحتياجاتهن اإلنسانية واإلقتصادية واإلجتماعية          
ـ            غيـر الجذابـه    اطق  فإن الجمعيات التعاونية قادرة على إيصال الخدمات المالية ألعضائها في المن

  )Donor Information Resource Center, 2006 (للبنوك
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 نشأة جمعية التوفير والتسليف النسوية التعاونية برعاية برنامج التوفير والتسليف في            .1.7.2.2
  :جمعية التنمية الزراعية

  
عتباريـة  تجمعات تعاونية نسويه مرخصة قانونية، ذات شخصية ا       " جمعيات التوفير والتسليف هي     

ومالية وإدارية مستقلة، تقتصر عضويتها على النساء، وتمول وتدار من قبل عـضواتها، تمـارس               
نشاطي التوفير والتسليف إلى جانب النشاطات التنموية األخرى، تهدف إلى تنمية المـرأة الريفيـة               

معتمدة على قوانين   الفلسطينية وتعزيز دورها في الحياة االقتصادية، االجتماعية، الثقافية والسياسية          
تقريـر خـاص    .(ومبادئ وأخالقيات التعاون المعمول بها، ويقصر تقديم خدماتها لصالح عضواتها         

   )2001ببرنامج التوفير والتسليف ،
  

تشكلت فكرة التوفير والتسليف من خالل مجموعة من النساء المتطوعات ضمن األندية النسوية التي              
رأة الريفية المنتشرة في مناطق الضفة الغربية وقطـاع غـزة            جمعيات تنمية الم   كانت تعمل برعاية  

، وقد تم تشكيل أول مجموعات التوفير والتسليف        )اإلغاثة الزراعية (والتابعة لجمعية التنمية الزراعية   
من قبل أعضاء النادي النسوي في قرية ميثلون في محافظة جنين، وبدأت الفكرة حينها من خـالل                 

 شواقل أسبوعيا لمدة تصل إلى أربعة أو خمسة أشهر حيث كانت اإلغاثـة   توفير النساء لمبلغ عشرة   
الزراعية تقوم بمنح المجموعة مبلغ يساوي المبلغ الذي قامت بتوفيره، تقوم المجموعة بعـد ذلـك                

، انتشرت الفكرة بعد ذلك وخالل فترة من خالل آلية القرعة  بإقراض المبلغ لعدد محدود من النساء
 معظم األندية النسوية التي تعمل مع اإلغاثة الزراعية في الضفة الغربية وقطـاع              قصيرة نسبيا إلى  

  .غزة
  

وقد عملت اإلغاثة الزراعية على رعاية وتنظيم مجموعات التوفير والتسليف من خالل العمل مـع               
، )IFAD(والممول من قبل صندوق التنمية الزراعيـة الـدولي    )RDPII( برنامج التنمية واإلغاثة

 تمت إدارته من قبـل المؤسـسة األمريكيـة لمـساعدة الالجئـين فـي الـشرق األدنـى                    والذي
)ANERA(            والذي كان يهدف إلى مساعدة العائالت الفلسطينية الفقيرة لتحسين مستوى معيـشتها،

وزيادة دخلها من خالل إقامة المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل، حيث تولت تنفيذ الجزء الخـاص               
التسليف الذي يسعى إلى مساعدة العائالت الفقيـرة وتحـسين مـستوى دخلهـا              بجمعيات التوفير و  

ومن خالل تولي اإلغاثة الزراعية للجزء المتعلق ببرنامج التـوفير والتـسليف عملـت              . ومعيشتها
اإلغاثة على متابعة المجموعات من خالل مرشداتها العامالت في النوادي النسوية التابعة لجمعيـة              

سستها حتى تمكنت معظم الجمعيـات      أفية حيث عملت على تنظيمها وتطويرها وم      تنمية المرأة الري  
  .2002من الحصول على الترخيص للعمل كجمعيات تعاونية للتوفير والتسليف في العام 
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األعـضاء  عـدد   بعد النمو والنجاح الكبير الذي حققته جمعيات التوفير والتسليف من ناحية زيـادة              
ع في معظم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك زيادة مساهمات           والمجموعات واالنتشار الواس  

األعضاء من أسهم وتوفير، ارتأت اإلغاثة الزراعية ضرورة إنـشاء برنـامج خـاص بـالتوفير                
والتسليف لمتابعة عمل الجمعيات وتقديم الدعم اللوجستي واإلداري والفني والمـالي لهـا لـضمان               

لها وتقديم الخدمات ألعضائها، وكذلك مساعدة الجمعيـات فـي          استمرار تلك الجمعيات في أداء عم     
الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة عملها من قبل وزارة العمل وهو ما بدء  العمل به فعال مع                  

 حيث أصبح برنامج التوفير والتسليف احد الدوائر التنفيذية في جمعيـة التنميـة              2002بداية العام   
   .الزراعية

  
عيات التعاونية النسوية للتوفير والتسليف على مبادئ وأخالقيـات التعـاون، وهـي             يقوم عمل الجم  

األخالق  والمبادئ المتمثلة في مواجهة تحديات وصعوبات الحياة بشكل جماعي وتحمل المـسؤولية    
الجماعية واإليثار وتغليب المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية والعمل الجاد من أجل ازدهار             

 و المعمول به في األراضي      1957لسنة  ) 17(ويعتبر قانون التعاون األردني رقم      .لمجتمع  الفرد وا 
الفلسطينية وما بني عليه من قوانين وأنظمة تعاون فلسطينية هي القوانين الرسمية الناظمـة لعمـل                

  . )2007كراسة خاصة ببرنامج التوفير والتسليف ،.(الجمعيات 
  
ونية النسوية للتوفير والتسليف يرتكز بشكل رئيسي على مبـدئي          من هنا فإن عمل الجمعيات التعا     و

  :عمل أساسيين يمثالن أعمدة ارتكاز الجمعيات وهما
  

  مبدأ التوفير.  
  مبدأ التسليف. 

  
فالمبدأين يوضحان طبيعة وآلية عمل الجمعيات التعاونية النسوية للتوفير والتـسليف والتـي تنفـذ               

 األولى آليات جمع اإلدخارات النقدية من أعضائها بشكل مقنن          باعتبارها جمعيات إقراضية بالدرجة   
ومنظم وبصورة تتناسب وتطور وسائل وأساليب العمل ومتطلبات الحياة العصرية، وهـو األمـر              

ومن ثم استثمار واستغالل مبالغ هذه اإلدخارات المجمعة على شكل قروض           مبدأ التوفير   القائم على   
بما يتناسب واإلمكانات المالية لها والضمانات البسيطة المقدمة        وتمويالت صغيرة لصالح عضواتها     

من العضوات المقترضات وذلك ضمن مقدرتهن على االقتـراض واسـتيفاء الـشروط االئتمانيـة               
كراسة خاصـة   .(وبما يعود بالفائدة المرجوة على النساء الريفيات والمجتمع المحيط        " األخرى أيضا 

  ).ف ببرنامج جمعيات التوفير والتسلي
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. لمجموعات التابعة لها بطريقتين   اوقد عملت لجان اإلغاثة على  متابعة جمعيات التوفير والتسليف و          
أوالً، عبر اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الجمعيات المركزية والتي توفر قوة اتخاذ القرارات إلدارة              

ا، يخصص مقاعد رئيـسية     ثاني. لجنة اإلغاثة كما تلزم هذه الجمعيات بشروط وفلسفة لجان اإلغاثة         
الحاالت ، فإن    وفي أغلب . لمشرفات لجان اإلغاثة كأعضاء في مجالس اإلدارة للجمعيات المركزية        

مراجعـة  .(رئيسة مجلس اإلدارة وأمينة الصندوق في مجلس اإلدارة هن من موظفات لجان اإلغاثة            
   )2003تقيمية لجمعيات التسليف واإلدخار ،مركز التعليم المستمر 

  
د حصول جمعيات التوفير والتسليف على الترخيص الالزم لمزاولة عملهـا، أصـبحت تعمـل               بع

كجمعيات مركزية على مستوى المحافظة ولها العديد من الفروع المركزية التي تعمـل فـي ظـل                 
اإلطار القانوني الممنوح للجمعية المركزية، وتعمل الجمعيات المركزية أالن بشكل منظم من خالل             

رة منتخب يضم  خمسة اعضاء على االقل ويتابع عمل الجمعية من خالل تعيين رئيس               مجلس اإلدا 
مجلس إدارة ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق مركزي، كما تتم متابعة المجموعات الفرعيـة               

  .من خالل أمينات صناديق فرعية يشكلن همزة الوصل بين المجموعة والجمعية المركزية
  

لى الخدمات التي تقدمها جمعيات التوفير والتسليف وزيادة عـدد األعـضاء            عنتيجة لإلقبال الكبير    
 جمعية توفير وتسليف مرخصة تعمل ضمن مظلة اإلغاثة الزراعية واالتحاد           12فيها، أصبح هناك    

وتنتشر في كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وتضم مجموعة كبيرة من المراكز الفرعيـة               
لتجمعات في األراضي الفلسطينية، وبذلك فقـد تحولـت عمليـة التـوفير             التي تنتشر في القرى وا    

والتسليف من مجرد فكرة لدى مجموعات صغيرة من النساء يعملن على توفير مبالغ صغيرة مـن                
المال ضمن األندية النسوية ، إلى جمعيات تعاونية خاصة بالتوفير والتسليف تعمل بـشكل ممـنهج                

مقابلة مع كادر التـوفير  .(يص الذي حصلت عليه من وزارة العمل     ومنظم و قانوني من خالل الترخ     
  )والتسليف المركزي 

  
وقد عملت اإلغاثة الزراعية على ماسسة العمل داخل الجمعيات من خالل توفير الدعم اللوجـستي               
والفني والمالي واإلداري، ومن خالل عقد العديد من الورشات التثقيفية والتدريبية فـي مواضـيع                

مفهوم التعاون وأهميته، وكذلك أهمية األسهم والمدخرات فـي تحقيـق رأس مـال خـاص           تتعلق ب 
يضمن في نفس الوقت حقوق األعضاء، وهو ما ساعد كثيرا على تحول الجمعيـات إلـى                 بالجمعية

  .مؤسسات إقراض صغيرة تساهم في تحسين المستوى االجتماعي واالقتصادي ألعضاء الجمعية
  

ل النساء على القروض المقدمة من قبل جمعيات التوفير والتسليف هو النسبة          وما يدل على زيادة إقبا    
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% 20الجيدة من النساء اللواتي حصلن على قروض من خالل هذه الجمعيات والتي تقدر بحـوالي                
مراجعة ( ، ،%10مقارنة بنسبة النساء اللواتي حصلن على قروض بشكل عام والتي قدرت بحوالي             

والسبب يعود في ذلـك إلـى طبيعـة         . ) والتسليف ،مركز التعليم المستمر      تقيمية لجمعيات التوفير  
الضمانات التي تطلبها جمعيات التوفير والتسليف لمنح القروض والتي تعتبر سهلة مقارنة بما تطلبه              

  .البنوك التجارية،كما أنها تتالءم مع العادات والتقاليد للتجمعات الريفية
  

ليف على الترخيص القانوني لمزاولة العمل، شهدت تلك الفتـرة          ومع حصول جمعيات التوفير والتس    
إقباال كبيرا من قبل النساء لالنتساب إليها، فقد وصل عدد األعضاء المنتسبين إلى جمعيات التـوفير                

 2003والتسليف في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى حوالي أربعة أالف عضو مـع نهايـة العـام                  
 سيدة  6300 منهم حوالي    2010ن عشرة أالف عضوا مع نهاية العام        ليرتفع بد ذلك إلى ما يزيد ع      

ما زلن منتسبات، وهو ما يشير إلى نجاح جمعيات التوفير والتسليف في استقطاب مجموعة كبيـرة                
مصدرا يساهم في تحـسين دخـل األسـرة         من النساء الالتي وجدن في جمعيات التوفير والتسليف         

اعيا، الشكل التالي يبين النمو في عـدد األعـضاء المنتـسبين            ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتم    
 وذلك فـي    2008 إلى العام    2003للجمعيات التعاونية وعدد المنسحبين منها في الفترة ما بين العام           

  الضفة الغربية وقطاع غزة
  

  
  

بـين  عدد التراكمي لألعضاء المنتسبين والمنسحبين من جمعيات التوفير والتسليف ما           ال: 1.2شكل  
  2008 والعام 2003العام 
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من جهة أخرى فان عدد القروض الممنوحة ألعضاء جمعيات التوفير والتسليف ارتفع بنسبة كبيرة              
 قرض مع   3300خالل األعوام الماضية، فقد ارتفع عدد القروض التي منحت لألعضاء من حوالي             

وقـد تنوعـت طبيعـة      ،  2008 قرض مع نهاية العـام       6100 إلى ما يزيد عن      2005نهاية العام   
القروض لتلبي احتياجات متعددة لألعضاء كالتعليم والخدمات واالحتياجات الصحية واالحتياجـات           
الخاصة والمشاريع اإلنتاجية مثل المشاريع الزراعية والتجارة، وفي نفس الوقت فقد بلغـت قيمـة               

ثة ماليين دينار أردني     ما يقارب ثال   2005القروض التجميعية التي منحت لألعضاء مع نهاية العام         
  . ماليين دينار أردنيسبعة بشكر ملحوظ لتصل قيمتها إلى حوالي 2008ارتفعت مع نهاية العام 

  
ومما يدل على نجاح جمعيات التوفير والتسليف في عملها هـو الزيـادة المـستمرة فـي حقـوق                   

ء من أسهم وتوفير في     المساهمين من أسهم وتوفير، فقد ارتفعت القيمة اإلجمالية لمساهمات األعضا         
 إلـى مـا     2003كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من حوالي نصف مليون دينار مع نهاية العام               

  : كما يبين الشكل التالي2008 مليون دينار مع نهاية العام 2يزيد عن 
  

  
  

  2008 والعام 2003إجمالي مساهمة األعضاء من أسهم وتوفير في الفترة ما بين العام : 2.2شكل 
  

  :الوضع التنظيمي في جمعيات التوفير والتسليف. 2.7.2.2
  

  .فيما ياتي تلخيص للوضع التنظيمي في جمعيات التوفير والتسليف
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  :هيئات الحكم في الجمعيات. 1.2.7.2.2
  

يحكم جمعيات التوفير والتسليف من الناحية الرسمية نظام داخلي مصادق عليه من اإلدارة العامـة               
العمل، هذا النظام يشمل نفس المواد التي تحكم الجمعيات التعاونية األخرى ولـم             للتعاون في وزارة    

فالنظام األساسي ينص علـى أهـداف الجمعيـات وقـضايا           .يعطي خصوصيات خاصة للجمعيات   
العضوية،  والهيئة العامة ومجلس اإلدارة، واألحكام المالية باإلضافة إلى مجموعـة مـن المـواد                

  . الخاصة بأحكام عامة
  

وتتم إدارة جمعيات التوفير والتسليف بطريقة ديمقراطية من قبل أعضائها المالكين لها مـن خـالل              
مساهمتهم باألسهم، ويمكننا القول أن الجهاز اإلداري لجمعيات التوفير والتسليف يقسم إلـى ثالثـة               

  )منشورات صادرة عن البرنامج : (أقسام هي على النحو التالي
  

  الهيئة العامة من كافة األعضاء المسددين اللتزامـاتهم الماليـة فـي            تتكون  : الهيئة العامة
الجمعية، وتعتبر السلطة العليا في الجمعية حيث تعتبر قراراتها ملزمة لكافة األعضاء بمـا              

اللجان المنبثقة عنها وذلك حسب النظام الداخلي للجمعيات،  في ذلك الهيئة اإلدارية للجمعية
مرة واحدة في كل عام وذلك خالل شهرين بعد االنتهاء من تدقيق            وتجتمع الهيئة العمومية      

الحسابات السنوية وتحضير الميزانية، حيث تقوم الهيئة اإلدارية باستعراض التقارير المالية           
واإلدارية أمامها ويتم الرجوع إليها للموافقة على التغييرات المقترحة في النظـام الـداخلي              

ألعضاء ،يتم بعد ذلك إرسال النظام الداخلي لـإلدارة العامـة           للجمعية وذلك بموافقة ثلثي ا    
 .للتعاون للموافقة عليه

              بشكل عام تقوم الهيئات العامة لجمعيات التوفير والتسليف باالجتماع مرة واحدة سنويا حيث
تتم دعوة األطراف المعنية مثل اإلدارة العامة للتعاون وممثلين عن االتحاد ومدراء اإلغاثة             

الجتماع،ويتم خالل االجتماع استعراض وقائع اجتماع الهيئـة العامـة الـسابق            لحضور ا 
والنظر في تقرير لجنة اإلدارة خالل العام الماضي والمشاريع المنوي تنفيذها وكذلك النظر             
في تقارير لجنة الرقابة وغيرها من اللجان، ويتم خالل االجتماع استعراض التقرير المالي             

الجمعية، وكذلك يتم التصويت على التعديالت المقترحة والمتعلقـة         السنوي من قبل محاسب     
تغيير البنك والمحامي والمحاسب وغيرها     |بالقروض والمساهمات المالية لألعضاء واختيار    

، )تقـارير اإلغاثـة الزراعيـة       .(من األمور التي تعرض على الهيئة العامة للموافقة عليها        
لى مدى فاعلية أعضاء الهيئة العامـة لجمعيـات         وتجدر اإلشارة هنا إلى صعوبة الحكم ع      

التوفير والتسليف التعاونية وذلك بسبب وجود تفاوت كبير إلى حد ما بين األعـضاء بهـذا                
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الخصوص والذي يرتبط  بالمستوى الثقافي واالجتماعي واالقتـصادي لألعـضاء ومـدى             
  انخراطهم في العمل الجماهيري والمجتمعي في السابق، 

  حسب النظام الداخلي فان مجلس االدارة يتم انتخابـه مـن خـالل الهيئـة               : مجلس اإلدارة
العمومية خالل اجتماعها السنوي وذلك لفترة يتم تحديدها في النظام التأسيسي، وبالعادة فان             
فترة عمل مجلس اإلدارة تكون سنتين وأحيانا ثالثة سنوات، ويلقى على لجنة اإلدارة جميع              

 بها الهيئة العمومية لنفسها، على أن تكون خاضعة ألية تعليمات           الصالحيات التي لم تحتفظ   
تضعها الهيئة العمومية أو ينص عليها النظام الداخلي للجمعية، وهي مسئولة عن أية خسائر              

 وتقوم اللجنـة اإلداريـة      تنشا عن عدم مراعاة قانون التعاون واألنظمة الصادرة بمقتضاه،        
وضحة بشكل تفصيلي في النظام الـداخلي لجمعيـات         بمجموعة من المهام والصالحيات الم    

يتكون مجلس إدارة جمعيات التوفير والتسليف  من عدد من األعضاء ال            التوفير والتسليف،   
يقل عن خمسة وهم يتحملون القيام بمهام إدارية ومالية، وقد اظهرا نتائج المقـابالت التـي                

لجمعيات أن نسبة قليلة من أعضاء      أجريت مع مرشدات اإلغاثة وأعضاء الهيئات اإلدارية ل       
الهيئة اإلدارية هم أعضاء فاعلين إلى جانب منسقة الجمعية وان بقية األعضاء لديهم وجود              

مقابلة مع  (شكلي في مجلس إدارة الجمعية وفي حقيقة األمر فان ذلك يعود لألسباب التالية            
  )رئيسة الهيئة اإلدارية لجمعية نابلس 

    رية ال يدركون طبيعة المهام المطلوبة منهم كأعضاء هيئة إدارية          بعض أعضاء الهيئة اإلدا
وذلك في الواقع يعود لعدم توفر الخبرة الكافية لديهم للقيام بمهام مثل الرقابـة والتخطـيط                

 .واتخاذ القرارات وغيرها

                من جهة أخرى فان آلية اختيار أعضاء الهيئة اإلدارية الذين يتم انتخابهم عن طريق الهيئة
امة، ال تضمن في كثير من األحيان توفر مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر كحد                الع

ادني لعضوية مجلس اإلدارة مثل الخبرة أو المستوى التعليمي على سبيل المثال، حيـث أن               
دليل العمليـات  (الشرط الوحيد الموجود بهذا الخصوص هو إنهاء العضو الصف التاسع فقط      

   )والتسليف الخاص ببرنامج التوفير 
                 كذلك فان قيام الهيئة العامة بانتخاب أعضاء جدد للهيئة اإلدارية قد يكون له اثر سلبي على

أداء الهيئة اإلدارية، خاصة أن بعض الجمعيات تشترط تغيير ثلثي أعضاء الهيئة اإلداريـة              
عمل عند كل انتخاب، وهو ما يتسبب في الواقع في خروج كوادر مؤهلة لديها الخبرة في ال               

اإلداري وقدوم أعضاء حديثي العهد وال يمتلكون الحد األدنى من الخبرة المطلوبـة للهيئـة    
اإلدارية، وهو ما يتسبب كذلك في ضياع الجهد المبذول والمستثمر فـي أعـضاء الهيئـة                
اإلدارية الذين لم يتم انتخابهم مجددا والذين خضعوا للعديد من الدورات والتدريب من اجل              

  . مبناء قدراه
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  :ويقوم مجلس اإلدارة بانتخاب كل مما يلي
  

   بشكل عام فان رئيس مجلس اإلدارة يتم انتخابه مباشـرة مـن قبـل              : رئيس مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة المنتخب وأحيانا يتم انتخابه مباشرة من قبل أعضاء الهيئـة العموميـة فـي                

معيـة لـدى األطـراف      االجتماع السنوي ،وتتضمن مهمة رئيس مجلس اإلدارة تمثيل الج        
األخرى، والتوقيع على المعامالت المتعلقة بالجمعيـة، وتـرأس جلـسات مجلـس اإلدارة              

  .واجتماعات الهيئة العمومية
  حسب النظام الداخلي فان امين السر يقوم بتنفيذ المهام والواجبات التي يتطلبهـا             : أمين السر

 االجتماعـات، وكـذلك     نصبه في الجمعية ومنها دعوة أعضاء مجلـس اإلدارة لحـضور          
التحضير الجتماع الهيئة العمومية بما في ذلك دعوة األعضاء واألطراف ذات العالقة مثل             
اإلدارة العامة للتعاون، وتشمل مهمة أمين السر كذلك إعداد جدول األعمال، وتدوين وقائع             

داتها الجلسات والقرارات في محضر االجتماعات، واالحتفاظ بجميع سجالت الجمعية ومستن         
ووثائقها وختمها على أن يتقيد بالمكان الذي يحدده مجلس اإلدارة، وإعداد التقرير الـسنوي              
عن أعمال الجمعية وقراءته على أعضاء الهيئة العمومية في اجتماعها الـسنوي، وإعـداد              
مراسالت الجمعية وتنظيمها وحفظها حسب األصول،  في الواقع فـان نـسبة قليلـة مـن                 

قوم فيها أمينة السر بتنفيذ المهام المطلوبة منها وعادة مـا تقـوم مرشـدة               الجمعيات التي ت  
اإلغاثة بهذا الدور أو على األقل تشارك فيه وذلك لمجموعة من األسباب منها عـدم إدراك                
أمينة السر للدور والمهام المطلوبة منها بسبب عدم وجود خبرة لديها في هذا المجال خاصة               

ة مجلس اإلدارة للمرة األولى وتكليفها بمثل هذا النوع من المهـام  عندما يتم انتخابها لعضوي   
الذي يبدو بسيطا للوهلة األولى، كما نعلم فان كافة أعضاء مجلـس اإلدارة فـي جمعيـات                 
التوفير والتسليف يعملون تطوعا ومع ذلك فان هناك من يعمل في مؤسسات أخرى بـدوام               

طلوبة منهم، فعلى سبيل المثال فان أمينة السر        كامل وهو ما يحول دون ممارستهم للمهام الم       
جمعية أريحا موظفة في وكالة الغوث وال تستطيع حضور معظم الجتماعات التي تجـري              
في وقت مبكر من النهار وهو ما يحول دون قيامها بالمهام المطلوبة منهـا، وكـذلك فـان               

 الهيئة العامـة وتقـوم      مرشدة اإلغاثة في جمعية نابلس هي التي تقوم بالدعوة لالجتماعات         
بالعديد من المهام األخرى التي يتوجب على أمينة السر المركزية القيام بها وهو ما يحـدث                

 . في كل من طوباس وطولكرم والخليل والقدس

   ويتم انتخابه من قبل أعضاء مجلس اإلدارة ويتـولى مـسئولية           : أمين الصندوق المركزي
ال عن قبض وتنظيم وحفظ أموال الجمعية وصرفها        األمور المالية للجمعية حيث يكون مسئو     

في الوجوه التي تقررها لجنة اإلدارة، وعليه أن يتأكد من صحة القيود في دفاتر وسـجالت                



 38

الجمعية المالية وان يبرز الرصيد النقدي للجمعية عندما تطبل باليه ذلـك لجنـة اإلدارة أو                
بـشكل عـام     و .ارة العـام للتعـاون      لجنة المراقبة أو مدقق الحسابات أو احد موظفي اإلد        

وباستثناء الحاالت التي تكون فيها مرشدة اإلغاثة هي أمينة الصندوق المركزي، فان هناك             
تداخل في دور كل من أمينة الصندوق المركزية ومرشدة اإلغاثـة، وذلـك كـون أمينـة                 

ئم، هـذا   الصندوق غير متفرغة و ال تستطيع أن تكون متواجدة للعمل في الجمعية بشكل دا             
عدا عدم توفر الخبرة الكافية في بعض األحيان ألمناء الصناديق للقيام بالمهـام المطلوبـة               

من جهة أخرى فان مسمى أمين الصندوق فـي بعـض الجمعيـات             . منهم على أكمل وجه   
يختلف عن طبيعة عمله فأمينة الصندوق المركزية لجمعية القدس على سبيل المثـال هـي               

مقر اإلغاثة الرئيسي وتعمل أيضا كمرشدة للجمعيـة حيـث تقـوم            موظفة بدوام كامل في     
بمتابعة الجمعيات داخل القدس بينما تقوم مرشدة اإلغاثة األخرى التـي تعمـل فـي مقـر               

 .الجمعية بمتابعة األمور المالية والتي تضمن عمل أمينة الصندوق المركزية

  ية ليتولوا مهمـة مراقبـة إدارة       وهي عدد من األعضاء تنتخبهم الهيئة العموم      : لجنة الرقابة
أعمال الجمعية وفقا لألنظمة والقوانين، وتكون مهمتهم وصالحياتهم مراقبة إدارة نـشاطات            
الجمعية التعاونية ومشاريعها ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العمومية وحـضور اجتماعـات            

ـ             ي شـكاوي   مجلس اإلدارة وتدوين وقائع جلساتها ومالحظاتها خالل الجلـسة والنظـر ف
  .ياألعضاء والبت فيها وغيرها من الصالحيات والمهام الموضحة في النظام الداخل

  
  : منسقة الجمعية/مرشدة اإلغاثة. 2.2.7.2.2

  
في الواقع فان منسقة الجمعية هي التي تتحمل العبء األكبر من العمل في الجمعية، ومـع اسـتثناء           

وم بدور كل من أمينة الصندوق المركزي وأمينـة         بعض الجمعيات فان منسقة الجمعية في الواقع تق       
وكذلك فإنهـا فـي     أو على اقل تساهم بجزء من هذه  األدوار،          السر وأحيانا رئيسة مجلس اإلدارة      

معظم األحيان الشخص الوحيد الذي يتابع األمور المالية للجمعية ويرحل السندات وأقساط القروض             
 فان مرشدة اإلغاثة في معظم الجمعيات تقوم بمتابعة         والمساهمات على الكمبيوتر، عالوة على ذلك     

  :مشاريع لإلغاثة الزراعية في المناطق التي تعمل فيها الجمعية وهو ما يترتب عليه األمور التالية
  

في معظم األحيان يتم التعامل مع منسقة الجمعية على أنها موظفة لإلغاثة من قبـل إدارة اإلغاثـة                  
  ه تفريغ منسقة الجمعية بشكل كلي أو جزئي إلدارة مشاريع خاصة الزراعية وهو ما يترتب علي

  باإلغاثة الزراعية في مناطق تواجد الجمعية، وحسب المقابالت التي تم إجرائها مع الهيئات اإلدارية
  جمعيات التوفير والتسليف بما في ذلك منسقات الجمعيات أو مرشدات اإلغاثة تبين أن هناك العديد ل
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  :سلبية المرتبطة بالوضع القائم والتي نذكر منها ما يليمن النتائج ال
 

              عدم قدرة منسقة الجمعية على زيارة ومتابعة مواقع المجموعات التابعة للجمعية بشكل كاف
وهو ما يحول دون التواصل مع المجموعات ومراقبة أدائها، فمع أن أمينـات الـصناديق               

ات ودفعات القروض إال أن التواصل مع       الفرعية تتابع عمل المجموعات من ناحية المساهم      
الجمعية الرئيسية ضرورية جدا للحفاظ على هذه المجموعات، وهذا ما ذكرته العديـد مـن          
منسقات الجمعيات حيث أفدن أن تأخر الجمعية المركزية في زيارة المجموعـات الفرعيـة              

ة بالعمل علـى   هذه المجموعات، كما أن تكليف مرشدة الجمعي      " موت"لمدة طويلة تؤدي إلى     
مشاريع تابعة لإلغاثة الزراعية تحول دون وضع برنامج منظم لزيارة المجموعات، وذلـك             
في الواقع يعود لعدم قدرة مرشدة اإلغاثة على االلتزام بالبرنامج الموضوع بـسبب تكلفهـا       
بإعمال غير متوقعة من قبل اإلغاثة الزراعية وهو ربما ما يؤثر إلى حدا ما على مصداقية                

 .رشدة الجمعية والهيئة اإلدارية بشكل عام لدى المراكز التابعة للجمعيةم

                 عدم تفرغ مرشدة اإلغاثة بالكامل للجمعية يحول دون مقدرتها على المـساهمة فـي بنـاء
قدرات أعضاء الهيئة اإلدارية وأمينات الصناديق الفرعية من خـالل المتابعـة والتـدريب              

 .كافي وعدم القدرة على وضع برنامج منظموالتعليم وذلك لعدم توفر الوقت ال

               يساعد تفرغ مرشدة الجمعية كما أفادت مرشدات اإلغاثة علـى التـرويج لفكـرة التـوفير
والتسليف في منطقة عمل الجمعية وعلى التشبيك مع جمعيات ومؤسسات أخرى وهو ما قد              

معهـا، ويعمـل    يساعد في التعريف على برنامج التوفير والتسليف وتنفيذ مشاريع مشتركة           
 .على تحقيق كينونة خاصة للجمعية

             منـسقة  الوجود ازدواجية في التبعية اإلدارية لمنسقة الجمعية فحسب التسلسل اإلداري تتبع
لإلغاثة الزراعية حسب موقع الجمعية فقد تتبع دائرة الشمال أو الوسط أو الجنوب، في نفس               

ير والتسليف حيث تعتبر مسئولة بـشكل       منسقة التحاد جمعيات التوف   الالوقت الذي تتبع فيه     
مباشر أمام االتحاد حول أداء جمعية التوفير والتسليف، وكذلك فان الهيئة العامة للجمعيـة              
كما أفادت العديد من مرشدات اإلغاثة تعتبرها الشخص الوحيد المسئول عن أموالها وهو ما              

ى أداء الجمعية، وما يحدث     يزيد من العبء النفسي على مرشدات اإلغاثة وبالتالي يؤثر عل         
  .  بطبيعة الحال يتناقض مع أهم المبادئ اإلدارية التي تنص على وحدة األمر في اإلدارة

  
  :العاملون في جمعيات التوفير والتسليف .3.2.7.2.2

  
   ال يوجد فيها موظفين سوى معظم الجمعياتفيما يتعلق بالعاملين في جمعيات التوفير والتسليف فان 

نسقات الجمعيات التي يتقاضين راتبهن  مباشرة من اإلغاثة الزراعية، فيمـا            مرشدات اإلغاثة أو م   
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عدا ذلك فان كافة األعضاء يعملون تطوعا، ويختلف المستوى التعليمـي والتخـصص لمرشـدات               
جمعيات التوفير والتسليف من جمعية ألخرى والذي يشمل الهندسة الزراعيـة واللغـة االنجليزيـة               

رها من التخصصات والتي ال تشمل بشكل عام تخصصات مثل المالية أو            واإلدارة والرياضيات وغي  
في نفس الوقت فأن بعض الجمعيات والتي تشمل جنين ونابلس وسلفيت قامـت بتعيـين               . المحاسبة

موظفات في الجمعية يعملن على مساعدة مرشدة اإلغاثة فـي متابعـة عمـل الجمعيـة وزيـارة                  
كمـا أن   . فعات القروض والسندات علـى الكمبيـوتر      المجموعات وترحيل مساهمات األعضاء ود    

مرشدة اإلغاثة في جمعية أريحا للتوفير والتسليف لم تعد تعمل كموظفة في اإلغاثة الزراعية منـذ                
  . ، ومنذ ذلك الوقت وكافة العاملون في الجمعية يعملن تطوعا2006العام 

  
مـا يتعلـق بالعمـل الجمـاهيري        منسقات الجمعيات يمتلكن خبيرة جيـدة في      ان  تجدر اإلشارة هنا    

والمجتمعي  هذا عدا المعرفة الجيدة التي يمتلكنها حول عمل جمعيات التوفير والتسليف وإدراكهـن               
للقوانين واألنظمة والمبادئ التي تأسست عليها الجمعية، والسبب يعود في ذلك حقيقـة إلـى كـون                

لزراعية وان معظمهن قمـن برعايـة       الغالبية العظمى منهن يعملن منذ سنوات طويلة مع اإلغاثة ا         
فكرة التوفير والتسليف منذ بدايتها، عدا ذلك فان غالبية مرشدات اإلغاثة خضعن لدورات تدريبيـة               
مختلفة تشمل العمل الجماهيري واإلدارة واالتصال وكتابة التقارير وغيرها من المواضيع التدريبية            

رشدات اإلغاثة بحاجة إلى تطوير في قـدراتهن        ذات العالقة، ومع ذلك فانه من المالحظ أن كافة م         
المحاسبية والمالية بشكل خاص، وهو ما يستلزم إخضاعهن لدورات مالية مكثفة  تـشمل التحليـل                

  .المالي ودراسات الجدوى ومسك الدفاتر وغيرها من المواضيع المالية المرتبطة مباشرة بعملهن
  

بحاجة إلى موظفة واحدة على األقـل للعمـل فـي           وفي الواقع فان كافة جمعيات التوفير والتسليف        
 بحاجة إلـى شـخص      منسقة الجمعية الجمعية وذلك لمساعدة منسقة الجمعية في أداء عملها، كما أن           

تستطيع االعتماد عليه للقيام بأعمال الجمعية في ضوء الخطط المستقبلية التي تتـضمن االنـسحاب               
ة إلى اإلغاثة الزراعية والعمل على استقالليتها، وهو        التدريجي لجمعيات التوفير والتسليف من التبعي     

ما يتطلب تعيين موظفة واحدة على األقل وإخضاعها لتدريب شامل ومكثف بشكل يمكنها من القيام               
  . بمهام منسقة الجمعية بشكل كامل

  
   :فمقرات جمعيات التوفير والتسلي.  4.2.7.2.2

  
 مقرات اإلغاثة الزراعية المنتشرة في محافظـات        تعمل معظم جمعيات التوفير والتسليف من خالل      

الضفة الغربية وقطاع غزة إلدارة عملهم، حيث توفر لهم اإلغاثة إمكانية استخدام كافـة المرافـق                
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المتوفرة في المقر مثل قاعات االجتماعات والتلفونات وشبكة الكمبيوتر وغيرها و تقـوم اإلغاثـة               
قة بإيجار المقرات والخدمات األخرى مثل فواتير الكهربـاء   الزراعية بتغطية كافة المصاريف المتعل    

والماء والهاتف، وبشكل عام فان المقرات مجهزة بالكامل تقريبا بكافة التجهيزات الالزمـة لعمـل               
  )مقابلة مع رئيسة إتحاد التوفير والتسليف . (الجمعية مثل أجهزة الكمبيوتر والتلفون والفاكس

  
فبعض الجمعيـات   . يات التوفير والتسليف تختلف من جمعية ألخرى      مع ذلك فان طبيعة مقرة جمع     

تعمل ضمن مقرات اإلغاثة الزراعية ولكن من خالل غرف خاصة بالجمعية مثل جمعية طـولكرم               
ونابلس وقلقيلية، وبعض الجمعيات يتوفر لها فقط مكتب واحد داخل غرفة تتكون من ثالثة مكاتـب                

ين وهذه الجمعيات تضم جمعية رام اهللا والقدس وبيـت لحـم            تشمل موظفي اإلغاثة الزراعية اآلخر    
والخليل، أما جمعية طوباس فإنها تختلف عن الجمعيات األخرى كون المقر الـذي  تجـري فيـه                  
اجتماعات الهيئة اإلدارية ولقاءات أمينات المراكز الفرعية  يتم من خالل جمعيـة تنميـة المـرأة                 

ما يتواجد المكتب الذي تعمل فيه مرشدة اإلغاثة فـي قريـة            الريفية  الموجود في مدينة طوباس بين      
الزبابدة والتي تقوم بالتوجه لطوباس لالجتماع بالهيئة اإلدارية والستالم سندات القبض من أمينـات              

  )مقابالت مع اعضاء الهيئات اإلدارية . (الصناديق الفرعية
  

الل مقرات خاصة بهـا تقـوم       في نفس الوقت فان هناك مجموعة من الجمعيات بدأت تعمل من خ           
بتغطية مصاريفها بالكامل وهو ما تفعله جمعية أريحا وجمعية جنين، أما جمعية سلفيت فإنها تعمـل                
من خالل مقر خاص تقوم بالمساهمة بحوالي نصف إيجاره بينما تغطي اإلغاثة الزراعية النـصف               

في مدينة نابلس إال أنهـا تقـوم        اآلخر، وبينما تعمل جمعية نابلس من خالل مقر لإلغاثة الزراعية           
بتغطية ثلثي اإليجار السنوي على حسابها الخاص، كذلك فان المقر الرئيسي لجمعية غزة والكـائن               

 مـن خـالل     2م500في بيت حانون هو ملك خاص بالجمعية حيث تم شراء قطعة ارض مساحتها              
  .مساهمات األعضاء وتم بناء المقر بتمويل من مؤسسة التعاون

  
  :المجموعات الفرعية. 5.2.7.2.2

 

عملت اإلغاثة الزراعية على ترتيب وتنظيم العالقة بين الجمعيات المركزية و المجموعات الفرعية             
التابعة لها خالل السنوات السابقة، حيث عملت على  صياغة دليل العمليات الخاص ببرنامج التوفير               

ى انه يتم اعتماد الموقـع مـن قبـل          والتسليف الذي يوضح هذه العالقة، وينص دليل العمليات عل        
طلـب  ) 15(الجمعية المركزية كمجموعة فرعية في حال وصول عدد طلبات االنتساب المقدمة إلى        

كحد أدنى، يتم بعد ذلك اختيار هيئة إدارية للمجموعة في الموقع لتأخذ على عاتقهـا إدارة العمـل                  
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أمينة سر فرعية، وتتم عملية اختيار      داخل المجموعة وتتكون من أمينة صندوق فرعية ومساعدتها و        
الهيئة اإلدارية الفرعية من قبل الهيئة العامة في الموقع بوجود ممثل عن الهيئة اإلداريـة للجمعيـة                 

   ).  2010الدليل الخاص ببرنامج التوفير والتسليف ، اإلغاثة الزراعية ،(األم أو من تفوضهم بذالك 
وفير والتسليف المركزيـة  عملـت علـى زيـادة عـدد             وكما اشرنا سابقا فان معظم جمعيات الت      

المجموعات التابعة لها من خالل التوسع األفقي والوصول إلى معظم التجمعـات الريفيـة التابعـة                
للمحافظة التي تعمل بها، وهو ما ساهم في تعزيز دور المرأة فـي التجمعـات الريفيـة اجتماعيـا           

ألنشطة االجتماعية والثقافية ومساهمتها فـي دخـل        واقتصاديا من خالل زيادة مشاركة المرأة في ا       
األسرة ومع ذلك فان المجموعات الفرعية تواجه في الواقع مجموعة من التحديات تؤثر على أدائها               

  : وفاعليتها نوجزها باألسطر التالية
  

  :مقرات المراكز الفرعية. 1.5.2.7.2.2
  

ا مقرات خاصة بها حيث أن بعضها يعمـل          الغالبية العظمى من المجموعات الفرعية ال يوجد لديه       
من خالل المؤسسات المحلية مثل المجلس أو جمعية المرآة أو األندية نسوية وغيرها، وفـي هـذه                 
الحالة تقوم المجموع باستخدام احد الغرف لممارسة نشاطاتها المختلفة وتكمن المشكلة في الواقع أن              

ا ال تمتلكها، ففي كثيرا من األحيـان ال يـتم           المجموعة ال تمتلك الخصوصية في هذه الغرف كونه       
تسليم المفتاح الخاص بالغرف للمجموعة وببقي مع إدارة المؤسسة كما الوقـت والـزمن الخـاص                

أما باقي المجموعات فأنها تعمل مـن       . باستخدام الغرف منوط بالمؤسسة وليس بأعضاء المجموعة      
دوق الفرعي حيث يتم االجتمـاع ومناقـشة        أحيانا منزل أمينة الصن   –خالل منازل أعضاء الجمعية     

قضايا المجموعة في المنزل، من جهة أخرى فان هناك نسبة قليلة جدا من المجموعات لديها مقرات                
خاصة بها ففي جنين مثال هناك مجموعتين هي مجموعة جبع وكفر راعي تعمل من خالل مقرات                

ا تقوم بدفع نصف اإليجار السنوي عـن        مستأجرة تقوم جمعية جنين بتغطية إيجارها بالكامل،  بينم        
  . جمعية سيلة الظهر وهو ما يميز في الواقع جمعية جنين عن غيرها بهذا الخصوص

 

فال تستطيع أمينـات    : في الواقع فان عدم وجود مقرات للمراكز الفرعية يؤثر عليها بأشكال مختلفة           
ة أن تحتفظ بسجالتها وأرشيفها     الصناديق الفرعية التي تعمل من خالل المؤسسات والمجالس المحلي        

في هذه الغرف كونها ال تشعر بالخصوصية وهذا ما أفادت به العديد منهن عندما تم سؤالهم أن كن                  
يشعرن األمان عند االحتفاظ بالسجالت في المجالس والهيئات المحلية األخرى وهـو مـا دفعهـم                

خرى فان عدم وجود مقرات للعمل يعتبر       لالحتفاظ بها في بيوتهم التي يعتبرنها أكثر أمنا، من جهة أ          
منافيا لمبادئ المحاسبة العامة التي تتطلب وجود آليات وماسسة إلدارة الحسابات وأمـاكن خاصـة               
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لالحتفاظ بالوثائق، كما أن عدم وجود مقرات يزيد صعوبة التواصـل بـين الجمعيـة المركزيـة                 
 الوحدة من جهة أخرى، خاصة في       والمجموعات الفرعية من جهة وبين أعضاء المجموعة الفرعية       

تلك المواقع التي تعمل من خالل منازل األعضاء، وهو ما يؤثر سلبا على قدرة الجمعية وأمينـات                 
  . الصناديق الفرعية على متابعة المساهمات المالية وأقساط القروض لألعضاء

  
ة إدارية تكون منتخبة    تتم إدارة المجموعات الفرعية من قبل هيئ      : العاملون في المجموعات الفرعية   

بالعادة من أفراد المجموعة وتضم على األقل ثالثة أشخاص هم أمينة الصندوق الفرعية ومساعدتها              
وأمينة سر المجموعة الفرعية يعملون تطوعا بدون اجر، كما أن المجموعات الفرعية بشكل عام ال               

ة إال أنه قد يؤثر سلبا على أداء        ومع أن التطوع قيمة تعاونية ثمين     . يشمل أية موظفين يعملون باجر    
المجموعات في حالة عدم تقديم حوافز لألعضاء الفاعلين  في المجموعة ونخـص بالـذكر أمينـة                 
الصندوق الفرعية والتي كما أفادت مرشدات اإلغاثة هي العنصر الوحيد الفاعل في المجموعة وهي              

اهمات المالية وأقـساط القـروض      التي تعمل على متابعة أعضاء المجموعة الفرعية وتحصيل المس        
مقابلة مع رئيـسة الجمعيـة فـي        .  (وهي التي تشكل همزة الوصل إلى حد كبير مع الجمعية األم          

 )محافظة نابلس 

  
تقوم معظم الجمعيات المركزية بتغطية بعض المصاريف الخاصة بأمينـات الـصناديق الفرعيـة              

ة باقي المصاريف مثل االتـصاالت علـى        وخاصة المواصالت بينما تتحمل أمينة الصناديق الفرعي      
سبيل المثال، وقد عملت بعض الجمعيات على تغطية تكاليف االتصاالت ألمينات الصناديق الفرعية             
من خالل تخصيص مبلغ مقطوع شهريا كجمعية سلفيت مثال أو من خالل شبكة اتـصال خاصـة                 

مكافئات ألمينات الـصناديق    بالجمعية كجمعية جنين، وما يميز بعض الجمعيات هو قيامها بصرف           
من اإليـرادات كمكافـأة سـنوية ألمنـاء         % 1كجمعية جنين وجمعية نابلس التي تخصص حوالي        

الصناديق ويجري التفكير حاليا بتخصيص مكافأة شهرية ألمناء الصناديق من قبل هذه الجمعيـات              
لة مع امينة الصندوق في     مقاب. (وهو ما ساهم في تحفيز أمينات الصناديق وتعزيز انتمائهم  للجمعية          

  )جمعية نابلس 
  

فيما يتعلق بقدرات الهيئة اإلدارية للمجموعات الفرعية، فيبدو بشكل عام وجود تفاوت في قـدراتهم               
حسبما أظهرت المقابالت، كما أن التدريب الذي خضعت له المجموعـات الفرعيـة يختلـف مـن                 

ت مرشـدات اإلغاثـة أن أمينـة        مجموعة إلى أخرى ومن جمعية إلى جمعية أخرى، وقد أشـار          
الصندوق الفرعية هي العضو الوحيد الفاعل تقريبا في الهيئة اإلدارية للمجموعة الفرعية، ومـع أن               
فريق الدراسة لم يتمكن من مقابلة  كافة أمينات الصناديق إال أن معظم منسقات الجمعيات التي تـم                  
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 توفرها لدى أمينات الـصناديق الفرعيـة        مقابلتهن أفدن بوجود فجوة كبيرة في المهارات المطلوب       
خاصة فيما يتعلق  بقدرتهن على استخدام الحاسوب الذي يعتبر مهما في عمل أمينـات الـصندوق                 
خاصة في عملية التوثيق وتسجيل الدفعات واألقساط ومتتابعة المجموعة وهو ما يتطلب حـصولهم              

الصناديق بحاجة إلى تطوير قـدراتهن      على تدريب قبل توفير أجهزة الحاسوب لهم، كما أن أمينات           
  . في المهارات المالية واإلدارية المطلوبة لممارسة دورهن كأمينات صناديق

  
   :عالقة المجموعة الفرعية مع الجمعية األم. 2.5.2.7.2.2

  
تقوم الهيئة العامة في المجموعات الفرعية كل على حدة بانتخاب هيئة إدارية للمجموعة تمثل همزة               

ع الجمعية المركزية ويتم انتخاب أو اختيار أمينة الصندوق الفرعية للمجموعة إلى جانـب              الوصل م 
مساعدة أمينة الصندوق وأمينة سر للمجموعة، ثم تقوم الهيئات اإلدارية المنتخبة داخل المجموعات             

 ) األم المركزيـة ( بإجراء انتخابات داخلية الختيار عضوات الهيئة اإلدارية المركزية للجمعية األم           
، ومع أن الهيئة اإلدارية للمجموعات الفرعيـة        ) دليل العمليات الخاص ببرنامج التوفير والتسليف       

هي الجهة التي تتابع العمل مع أعضاء المجموعة وتتواصل معها إال أن ذلك ال يغني بأي شكل عن                  
  .رعيةتواصل الجمعية المركزية ومرشدة اإلغاثة الزراعية بالتحديد مع المجموعات الف

  
وتعتبر الزيارات التي تقوم بها الجمعية المركزية للمراكز أو المجموعات الفرعية ضـرورية جـدا               
للتواصل مع أعضاء المجموعة، حيث تقوم مرشدة اإلغاثة من خالل الزيـارة باسـتعراض أخـر                

ام التطورات والبرامج والمشاريع التي قامت أو تنوي القيام بها الجمعيـة، وكـذلك متابعـة التـز                
األعضاء بتسديد مساهماتهم من األسهم والتوفير ودفعات القروض، كما أن الجمعية المركزية تعمل             
على الترويج لفكرة التسليف والتوفير من خالل زياراتها للمراكز الفرعية، وقد أفادت كافة الهيئـات      

لفرعية هـي مهمـة     اإلدارية للجمعيات التي تمت مقابلتها أن زيارة الجمعية المركزية للمجموعات ا          
ومـع أن   . جدا للحفاظ على وجود المجموعات فمجرد االبتعاد عن زيارتها تعني نهاية المجموعـة            

كافة جمعيات التوفير والتسليف تولي أهمية خاصة لزيارة المجموعات الفرعية إال أن هناك العديـد               
  :من المشاكل المشتركة  بين الجمعيات بهذا الخصوص نوجزها بما يلي

  
 الجمعيات المركزية ال تتم ضمن برنامج منظم فأحيانا يتم زيارة المجموعة الواحـدة              زيارة 

مرة في الشهر وأحيانا مرة في الشهرين وهكذا، والسبب في ذلك في الواقع يعود إلى عـدم                 
 .تفرغ مرشدة اإلغاثة وقيامها بالعديد من األدوار داخل الجمعية

 ير والتسليف يوضح دور الهيئة اإلدارية مع أن دليل العمليات الخاص بجمعيات التوف 
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للمجموعة الفرعية وطبيعة عملها كما يوضح دور الهيئة اإلدارية للجمعية المركزية، إال انه             
ال يتضمن نظام مكتوب ينص بشكل واضح على دور واليات العمل المطلوب من الجمعيـة               

 . األم لمتابعة عمل المجموعات الفرعية

  
  :لتوفير والتسليفاتحاد جمعيات ا. 8.2.2

  
، كإطار نقابي ومظلة لجميع جمعيات التوفير والتسليف في فلـسطين           2005تأسس االتحاد في عام     

عضوية االتحاد هي طوعية  وباب      ). شبابية أو نسائية    ( بغض النظر عن جنس أعضاء الجمعيات       
  . ليها شروط العضويةاالنتساب مفتوح أمام كل الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف التي تنطبق ع

يحكم االتحاد من الناحية الرسمية نظام داخلي مصادق عليه من اإلدارة العامة للتعاون فـي وزارة                
العمل، هذا النظام يشمل نفس المواد التي تحكم الجمعيات التعاونية األخرى ولم يعطي خصوصيات              

العضوية،  والهيئـة العامـة      فالنظام األساسي ينص على أهداف العامة والخاصة ،         .خاصة لالتحاد 
  . ومجلس اإلدارة، واألحكام المالية باإلضافة إلى مجموعة من المواد الخاصة بأحكام عامة

  
من حيث النظام الداخلية يعمل االتحاد في مجال المساهمة في صـياغة الـسياسات والتـشريعات                

التسليف وتمثيـل الجمعيـات     والقوانين التي تنظم حياة الجمعيات وبناء القدرات لجمعيات التوفير و         
  . وتوفير فرص تمويلية لها والمساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية

  
  :حكم االتحاد. 1.8.2.2

  
ثالثة أعضاء من كـل     ( سيدة  36تمثل الهيئة العمومية لالتحاد اعلي سلطة حاكمة وهي  تتكون من            

حددها لها النظام األساسي  وذلك مـن        ، تعمل الهيئة العمومية في إطار مسؤوليات        )جمعية مشاركة 
شارك في آخر اجتماع عقدته الهيئة العامة  في شهر شباط           . خالل اجتماع سنوي عادي على األقل     

حيث في هذا االجتمـاع     ) .عضوان شاركا من غزة تلفونياً    (  عضو 36 عضو من اصل     25 ، 2008
للسنواتد النتخابات مجلس اإلدارة    ، وتاإلداري   2006،  2005تم اعتماد الميزانية العمومية للسنوات      

في هذا االجتماع أيضاً تـم اختيالعموميـة        . والتي لم تتم حتى كتابة هذا التقرير       2008\8\31بتاريخ  
  . 2006، 2005كمجلست جديدة ونقاش واعتماد التقرير اإلداري للسنوات 

  
عند التأسـيس، وال    ) حسب النظام الداخلي  ( أعضاء من الهيئة العمومية  كمجلس إدارة         7تم انتخاب   

تشير محاضـر اجتماعـات مجلـس اإلدارة     . زال نفس المجلس يحكم االتحاد من النواحي الرسمية       
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 2007 اجتماعـات فـي العـام        4 اجتماعـات منهـا      6 بان المجلس عقد     2008،  2007لألعوام  
قـد   على أن المجلس يع    15حيث ينص النظام األساسي في المادة       . 2008واجتماعان فقط في العام     

تـواريخ عقـد جلـسات مجلـس اإلدارة         . اجتماعاً دورياً كل شهاالتحاد وخاصة عند الـضرورة       
ــة   ــواريخ التاليـ ــي التـ ــات فـ ، 2007\\11\12 ، 2007\7\15، 2007\4\17: االجتماعـ

10\12\2007،3\6\2008 ،19\10\2008.  
  

عمل االتحـاد     ناقش واقر مجلس اإلدارة في اجتماعاته الثماني مجموعة من المواضيع التي تخص             
وخاصة الميزانيات والموازنات والمشاريع  باإلضافة إلى بعض األمور التي تخص إدارة االتحـاد              

 أعضاء وبلغ عدد األسماء التـي       7-5بلغ معدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة بين        . بشكل عام 
 مـن    اسماً حيث تعقد االجتماعات بحضور أعـضاء       11وردت على أنهم حاضرين لمجلس اإلدارة       

 مـن أعـضاء مجلـس اإلدارة فـي جمعيـة التنميـة              5تعمـل   1.لجنة الرقابة ومديرة الجمعيـة    
احـد  (،  وعضو ال يعمل حالياً وعضو يعمل في جمعية المرأة الريفيـة            )اإلغاثة الزراعية (الزراعية

  . الجمعيات المنبثقة عن اإلغاثة الزراعية
  

 ولم تـصدر حتـى اآلن الميزانيـات         2006-2005أصدرت إدارة االتحاد تقارير رسمية لألعوام       
  . والتقارير عن إدارة االتحاد سواء لإلدارة العامة للتعاون أو لمجلس اإلدارة

  
   :البرامج واألهداف .2.8.2.2

  
يحكم برامج معلومات موحدالثة محددات، رسالة االتحاد وهي إطار جماهيري لجمعيـات التـوفير              

ا يحكمها أيضا خطة إسـتراتيجية وخطـة        والتسليف أي أن عملها يقدم لألعضاء بشكل رئيسي كم        
تطوير أعمال انبثقت من مجموعة من ورش العمل التي شاركت فيها رئيسات الجمعيات األعـضاء               

ثالثـة  ( باإلضافة إلى مجلس اإلدارة والعنصر الثالث الذي يحكم االتحـاد هـي الخطـة التـشغيل        
ث أن خطة االتحاد هي بمثابة احـد        حي) اإلغاثة الزراعية (الخاصة بجمعية التنمية الزراعية   )سنوات

محاور خطة اإلغاثة الزراعية كجسم راعي وداعم لالتحاد، وتعمل اإلغاثة الزراعية فـي أربعـة               
محاور رئيسية، هذه المحاور لها عالقة ببعض األهداف العامة المنصوص عليها في النظام الداخلي              

  : اد فهيلالتحاد، أما هذه المحاور حسب أهمية وأولويات عمل االتح
                                                 

إسـراء عورتـاني، سـهام     : أسماء األعضاء اللذين شاركوا في اجتماعات مجلس االدارة حسب محاضر االجتماعـات    1
 منال ابو غوش، ميسون زيادة،حنين زيدان، ابتسام سالم،حنان ابو نعمة،هنادي فقها،رندة عبد             عباسي،ليلى العرجا، وفاء جودة،   

  ربه
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     حيث يشمل ذلك العمل على تدريب مجالس اإلدارة        : محور بناء قدرات الجمعيات األعضاء
والموظفين في الجمعيات األعضاء وكذلك تطـوير أدلـة ومنهجيـات العمـل الخاصـة               

 .بالجمعيات

      وحالياً  2006حيث بدأ العمل في هذا منذ العام        /: تطوير نظام معلومات  موحد للجمعيات ،
 ا. ل على تطويرهيجري العم

                النظام الحالي يمكن إدارة الجمعية من إصدار التقارير الفنية والمالية عن أداء الجمعية منـذ
 .التأسيس وحتى اللحظة

 تدقيق أولي على الميزانيات والتقارير المالية. 

               تمثيل الجمعيات داخلي وخارجياً، هذا يتم بشكل غير مخطط ودون تحديد أهداف واضـحة
 . للتمثيل

 

  خطة عمل االتحاد. 3.8.2.2
 

خطة عمل االتحاد لمدة ثالثة سنوات  مبنية على محاور العمل أعاله وهي امتداد لألنشطة والبرامج                
األربعة التي يقوم بها االتحاد منذ تأسيسه ، الجدول أدناه يبين أهم األنشطة المخططة والمندرجة في                

ى  تطوير وتفعيل نظام المعلومات وتطوير        باإلضافة إل  2010،  2009،  2008خطة العمل لألعوام    
  )الخطة اإلستراتيجية لإلتحاد . (منتجات جديدة

  
  األنشطة المخططة لمحور بناء القدرات في اتحاد الجمعيات النسوية :أ-1.2جدول 

  
 إجمالي  2010 2009 2008  األنشطة

تطوير دليل إجراءات العمل وإصدار مناهج تدريبية في النواحي الماليـة           
 داريةواإل

3 1 1 5 

 2 0 0 2 إصدار نظام داخلي ونظام المالي وأداري لالتحاد

 1 0 0 1 إصدار منهاج حول العمل التعاوني

 217 80 68 69 ورشات عمل مختلفة للهيئات اإلدارية المركزية في الجمعيات

 168 56 56 56 تدريبات وورش عمل وزيارات استشارية لألعضاء والمتطوعين

 6 1 1 4 مركزية للجمعياتورشات عمل 

 42 0 14 28 على مستوي المحافظات) متخصصة مالية(دورات في 

 10 0 2 8 عقد والمشاركة في دورات تدريبية للكادر في بناء الفريق محليا

 102 34 34 34 دورات في األساس للمجموعات الجديدة

 35 12 12 11 تقديم قروض للجمعيات
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  طة لمحور بناء القدرات في اتحاد الجمعيات النسويةاألنشطة المخط :ب-1.2جدول 
  

 إجمالي  2010 2009 2008  األنشطة
 35 12 12 11 تأمين تمويل لضمانات القروض

 228 40 40 148 تقديم دعم لوجستي للجمعيات المركزية والمجموعات

 1 0 0 1 مأسسة االتحاد من خالل  تقديم أجهزة وأدوات الزمه لتسير عملها

  
  االنشطة المخططة لمحور المتابعة والتدقيق.: 2.2جدول 

  
  اجمالي  2010  2009  2008  األنشطة

 4 0 0 4 دورات متخصصة  على مستوي الفروع

 55 0 0 55 زيارات استشارية مالية وقانونية للجمعيات واالتحاد من قبل مختصين

 20 5 5 10 تنفيذ زيارة تبادليه

 3 1 1 1 دراسة لقياس األثر

  
  االنشطة المخططة لمحور االتحاد والمناصرة: 3.2جدول 

  
 اجمالي 2010  2009 2008  األنشطة

 7 0 0 7 الخ..دورات مختلفة في االتصال والضغط والمناصرة 

 3 0 0 3 رسوم عضوية   شبكات  محلية وإقليمية ودولية

االشتراك  في النشاطات المختلفة والمؤتمرات التي تنظمهـا الـشبكات           
 إلقليمية والعالمية المختلقةالمحلية وا

 0 0 0 

 0 0 0  المشاركة في الدورات  والمؤتمرات والخبرات العملية المحلية واإلقليمية

 389 83 83 223 ورشات عمل وحمالت توعية لترويج الفكرة

 3 0 0 3 إصدار نشرات وصفحات في الصحف المحلية

 2 0 0 2 المشاركة في اإلعالم المرئي والمسموع

  
  :العاملون في االتحاد.  4.8.2.2

  
  ات، حيث جميع الوظائف القائمة / موظفين5يعمل في اتحاد الجمعيات التعاوينة للتوفير والتسليف 

وكذلك تـرتبط   ) انظر ملخص الخطة في الجدول اعاله     (ترتبط بشكل رئيسي في خطة عمل االتحاد        
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اإلشراف االداري والمالي عـل مجمـل       بكادر االغاثة الوظيفي، حيث تقوم االغاثة بدفع رواتبهم و        
  . أنشطتهم وخطط عملهم ومتابعتهم اداريأ ومالياً

  
تقوم مدير الجمعية بشكل مباشر باإلشراف ومتابعة عمل فريق االتحاد ودعم الفريق فنيـاً واداريـاً                

ومتابعة تنسيق عمل االتحاد مع االغاثة الزراعية وكذلك التـشبيك مـع المؤسـسات ذات العالقـة           
تمتد خبـرة   . لتوفير والتسليف او برامج االقراض سواًء على المستوى المحلي او المستوى الدولي           با

 سنة في العمل التنمـوي وفـي ادارة بـرامج االقـراض والتـوفير               20مديرة الجمعية الكثر من     
والتسليف،كذلك تلقت تدريب نظري وعملي في قضايا عمل االتحاد محلياً ودولياً يرافقهـا الخبـرة               

يساند مدير  . عملية التي اكتسبتها من اإلغاثة الزراعية في العملي المجتمعي وتنظيم النساء الريفيات           ال
الجمعية في عملها اربعة موظيفين رئيسين وهم المدير المالي، منسق المـشاريع، وموظفـة دعـم                

  )مقابلة مع مديرة اإلتحاد .(2اداري عدد 
  

المور المالية في الجمعيات االعضاء وكـذلك متابعـة         المدير مالي يقوم بمراجعة واالشراف على ا      
( المدير المالي الحالي لديه تأهيل اكاديمي في مجـال المحاسـبة          .االمور المالية التي تخص االتحاد    

 سنوات كما تلقى تدريب في مجال عملـه         10باالضافة الى خبرة عملية مدتها      ) بكالوريوس محاسبة 
سق المشاريع في الجمعية والحاصل على شهادة الماجـستير         من و .الفني وفي مجال تدريب المدربين    

 سنوات بتنفيذ األنشطة الخاصة بتدريب الجمعيات ومتابعـة         3في مجال المحاسبة ولديه خبرة لمدة       
حيث يساند هذا   .المشاريع التي تنفذها الجمعية واإلشراف المالي واإلداري على مجمل عمل الجمعية          

لواتي يشرفن على قاعدة المعلومات الخاصة بالجمعيـات وتـدريب   الدور موظفات الدعم اإلداري ال  
الجمعيات على التعامل معها وكذلك مساندة الجمعيات األعضاء في القيام في األمور اإلدارية التـي               

  .تخص عملهن
  

  :المقر والتجهيزات. 5.8.2.2
  

يث يتاح لهم استخدام    يستخدم موظفو االتحاد مقر اإلغاثة الزراعية الرئيسي إلدارة شؤون عملهم، ح          
المقر مجهز بكافـة    . جميع المرافق في المبنى وخاصة قاعات التدريب والتلفونات وشبكة الكمبيوتر         

تعتبر إدارة االتحاد  ان     . التجهيزات الالزمة إلدارة العمليات من أجهزة كمبيوتر وتلفونات وفاكسات        
ضافة إلى منحة الرواتب والقرطاسـية      استخدام االتحاد لمقر اإلغاثة هو عبارة عن منحة أخرى باإل         

  .والمواصالت، أي تتبنى اإلغاثة جميع المصاريف التشغيلية لالتحاد
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  :عالقات االتحاد. 6.8.2.2
  

اتحـاد  ( ينضم االتحاد الى االتحاد العام للجمعيات التعاونية والى اتحاد جمعيات مدققي الحـسابات            
اتها من خالل مدققين حسابات معتمـدين مـن         خاص في الجمعيات التعاونية والذي يدقق على حساب       

، ويقيم عالقات تنسيق وتعاون  بشكل مباشر أو من خـالل اإلغاثـة الزراعيـة مـع                  )قبل التعاون 
حيث تلقت ادارة االتحاد تمويل  من ممول ياباني مـن خـالل             .مجموعة  من المؤسسات التمويلية      

 الـف دوالر    80لجمعيات االعضاء بقيمـة     االغاثة الزراعية لدعم برامج التدريب واقامة مشاريع ل       
  )مقابلة مع رئيسة اإلتحاد . ( مشاريع تم تقديمها للتمويل ولم تمول حتى االن5وحالياً هناك 

  
   :مشاريع االتحاد االستثمارية.  7.8.2.2

  
 دوالر تم استثمارهم فـي الـشركة المـصرفية          15000 دوالر، منها    25000يبلغ رأسمال االتحاد    

 )مقابلة مع رئيسة اإلتحاد . ( استثمارية لالتحادكأسهم) ريف(

  
 الدراسات السابقة 3.2

  
أشارت نتائج المسح المكتبي التي قام به الباحث لألدبيات والدراسات السابقة في مجال التنميـة  أّن                 

، ممـا   )في حدود علم الباحـث    (هناك نقص في الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بشكل مباشر           
ء مثل هذه الدراسة، وبشكل عام فقد استطاع الباحث حصر عدد من الدراسـات              يؤكد ضرورة إجرا  

  :القريبة من موضوع الدراسة الحالية أهمها
  

  :الدراسات المحلية . 1.3.2
  

الجمعيات التعاونية والتنميـة فـي األراضـي     " بعنوان وهي): 1991(دراسة قام بها الزغموري 
ظرة على الجمعيات التعاونية الرسمية ودورها في التنميـة         سعت هذه الدراسة إلى إلقاء ن     ". المحتلة  

وتوصلت الدراسة أن هذه المعوقات يمكن تلخيصها بعـاملين خـارجي           . المحلية، ودراسة معوقاتها  
متمثل بالممارسات اإلسرائيلية المعيقة للحركة التعاونية، وداخلي متمثل بالمشاكل اليومية التي تواجه            

 إدارتها ومخططيها متمثلة بخرق مبادئ التعاون وعدم توفر كـادر إداري            الحركة التعاونية من قبل   
مؤهل وفعال في حقل التعاون، ووجود فجوة في التنظيم الهيكلي اإلداري ويمكن توضيحها أكثر بأن               
طرق انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية تبتعد عن الكفاءة والمبادرة، وأنه يوجد غياب االتـصال شـبه        
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اإلدارية كجسم والجمعية العمومية كجسم آخر، وأن هناك غياب باإلشراف والمتابعة           كلي بين الهيئة    
من قبل الهيئة اإلدارية على الجهاز اإلداري العامل في الجمعية، إضافة إلى ضعف فعاليـة لجـان                 

وكما أشارت المعوقات الداخلية إلى وجود مـشاكل        . المراقبة والتدقيق من أعضاء الجمعية العمومية     
 تتعلق بمسك الدفاتر، وعدم التخطيط وإجراء الدراسات المختصة، وأحيانا تـشير إلـى عـدم                مالية

وضوح المبرر في إقامة التعاونيات، وخلصت الدراسة أنه على الرغم من أن الحركـة التعاونيـة                
الفلسطينية عانت وما زالت تعاني من عقبات عديدة، فإن العامل األساسي في تنمية وتطوير الحركة               

عاونية تتمثل في تنمية وعي الفرد وخلق الحافز والقناعة داخله حول أهميـة التعـاون والـدور                 الت
  .الممكن أن يلعبه في تنمية المجتمع

  
مراجعـة تقييميـة    " بعنوان وهي): 2003(جامعة بيرزيت / دراسة قام بها مركز التعليم المستمر

والهدف من هذه   .  جمعية 21ة بلغ حجمها    أجريت على عين  ". للجمعيات التعاونية للتسليف واإلدخار     
الدراسة هو تقييم التقدم في مشروع جمعيات التسليف واإلدخار والذي نفذ من قبل لجـان اإلغاثـة                 
الزراعية الفلسطينية باتجاه تحقيق األهداف اآلنية والكلية، وتحديد الفجوات والمشاكل التي رافقـت             

 قدما، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كـان  عملية التنفيذ ألنشطة المشروع وكيفية المضي    
من أهمها ضرورة تصميم نظام تقارير منتظم للحصول على المعلومات والمعطيات الالزمة علـى              
مستوى اإلنجازات، وأن الدعم الفني والتدريبي المقدم لمجالس إدارات مجموعات التسليف واإلدخار            

أن غالبية األعضاء من المتزوجات ويشرفن على عائالت        وأشارت النتائج   . كان مشتتاً وغير مركز   
وخلصت الدراسة إلى أنه ال يوجد مشكلة ذات داللة فـي موضـوع             . يبلغ معدل عدد أفرادها سبعة    

وإنما ما يسترعي االنتبـاه هـو القـدرات اإلداريـة المحـدودة إلدارة هـذه                . االستمرارية المالية 
  .المجموعة بشكل فاعلالمجموعات والتي تؤثر سلبياً على إدارة 

  
هـدفت هـذه   ". ولكن للفقـراء  .... بنك آخر في فلسطين  " بعنوان وهي): 2005(دراسة للتميمي 

وتـم  . الدراسة إلى اإلجابة على السؤال االفتراضي اآلتي هل نحن بحاجة لبنك للفقراء في فلسطين؟             
ي الوطن العربي ومن ثـم فـي   اعتماد المنهج الوصفي االستقرائي لقراءة ظاهرة الفقر في العالم وف     

وتوصلت الدراسة أن برنامج جمعيات التوفير والتسليف ضمن إطار اإلغاثـة الزراعيـة             . فلسطين
يعتبر نموذجا تتوافر فيه عوامل النجاح ويقترب من بنوك الفقراء من حيث األهداف، نظرا إلـى أن           

 .االرتباط بين التوفير والتسليف يبدو فعاال كآلية ضمان للقروض

 

تلبية الطلـب علـى خـدمات       " وهي بعنوان   ): 2006(دراسة قام بها كل من خالد والور ورايلي         
وهدفت الدراسة إلى تقيـيم التمويـل األصـغر         ". التمويل األصغر في الضفة الغربية وقطاع غزة        
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الفلسطيني، حيث شملت العينة عشرة من مؤسسات التمويل األصغر موزعة على عدد من منظمات              
ة دولية، وبرامج تابعة لمنظمة فلسطينية غير حكومية، ووكالة تابعة لألمـم المتحـدة،              غير حكومي 

ومنظمات غير حكومية محلية، وجمعية تعاونية للتوفير والتسليف، ومنظمة غير ربحية، ومنظمـة             
ربحية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لكافة المؤسسات بشكل عام، ولكل مؤسسة على              

وخلصت الدراسة إلى بعض من التوصيات مقسمة على ثالث فترات من فتـرة             . اصحدا بشكل خ  
المساءلة، /تسليم هذه الدراسة إلى ثالث سنوات بعدها في عدة مواضيع منها بناء القدرات، والشفافية             

وتمويل الجهات المقدمة لخدمات التمويل األصغر، واإلطار التنظيمـي، واإلنتقـال مـن برنـامج               
  .ة إلى التمويل األصغر، واستقصاء الطلبمساعدات اإلغاث

  
جمعيات التسويق التعاونية في شمال الـضفة الغربيـة   "بعنوان  وهي): 2008(دراسة قام الكردي 

دراسة تحليلية ألداء جمعيات التسويق التعاونيـة فـي شـمال           ( هدفت الدراسة التي كانت بعنوان      "
لتسويق التعاونية من خالل التعرف إلى الخدمات       التعرف إلى واقع أداء جمعيات ا     )  الضفة الغربية     

المختلفة، االقتصادية واالجتماعية التي تقدمها هذه الجمعيات لجمهور األعضاء المنتـسبين ، كمـا              
هدفت الدراسة التعرف إلى الفروق في واقع أداء جمعيات التسويق التعاونية تبعاً لمتغيرات الدراسة              

 ، وقـد أظهـرت      2008 ونيسان   2006في الفترة ما بين شباط      المستقلة ، و أجريت هذه الدراسة       
نتائج الدراسة بأن واقع أداء جمعيات التسويق التعاونية فـي مجـال تقـديم الخـدمات التـسويقية                  
واالقتصادية كان متوسطاً ولم يرتق للغرض المطلوب منها ، بينما أظهـرت أن مـستوى معرفـة                 

وأتضح مـن نتـائج     . تعاوني والثقافة التعاونية كان جيداً    األعضاء وأفراد المجتمع بمفاهيم العمل ال     
الدراسة وجود فروق معنوية في اتجاهات المبحوثين حول واقع أداء جمعيات التسويق التعاونية في              

وأوصت الدراسة وزارة العمل ودائرة التعاون باإلسراع فـي اعتمـاد قـانون             .المجاالت المختلفة   
دراسة بضرورة ممارسة النهج الديمقراطي ، وتطبيـق مبـادئ          التعاون الفلسطيني ، كما أوصت ال     

 .المساءلة والشفافية في عملها 

 

 التـوفير  جمعيـات  تواجه التي والمالية اإلدارية التحديات " بعنوان وهي: 2008 ) ( كسبري دراسة

 التي ليةوالما اإلدارية التحديات على للتعرف هدفت والتي ."في فلسطين التعاونية ألنسوية  والتسليف

 نظر وجهة من الغربية الضفة شمال محافظات في التعاونية والتسليف النسويه التوفير جمعيات تواجه

 مـن  المجموعات في الصناديق أمينات عمل واقع على التعرف وكذلك. المجموعات صناديق أمينات

 علـى  التعرف إلى باإلضافة بهن، المناطه والمالية اإلدارية المهام والمسؤوليات على التعرف خالل

 الدراسة  وتوصلت.تواجههن التي والمالية اإلدارية التحديات على لهن، والتعرف التدريبية االحتياجات

 عـن  التعاونية تميز الجمعيات التي التعاونية المبادئ تطبيق في خرق من تعاني الجمعيات هذه أن إلى
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 .ة كثيـر  فـي مجـاالت   تدريبية راتلدو بحاجة الصندوق أمينات وان االقتصادية، المؤسسات باقي

 الجهة كونها العمل الفلسطيني وزارة في للتعاون العامة اإلدارة تفعيل ضرورة إلى الدراسة وخلصت

 .التعاونية مبادئها تحقيق في التعاونية الجمعيات عمل على والمشرفة المختصة

  
لريفيـة المـستدامة فـي    دور اإلغاثة الزراعية في التميـة ا " بعنوان وهي ) 2008(دراسة شقير 

دور اإلغاثة الزراعية في التمية     (، هدفت هذة  الدراسة التي كانت بعنوان         "محافظات الضفة الغربية  
 حتـى   2000الريفية المستدامة في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المستفيدين من العـام              

ية فيما إذا كانت هذه المشاريع      الى معرفة رأي المستفيدين من مشاريع اإلغاثة الزراع        )2007العام  
تساهم فعال في احاث التنمية الريفية المطلوبة  ، خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات اهمهـا                
ضرورة إستمرار اإلغاثة الزراعية في تنفيذ المشاريع التي تساهم في األمن الغذائي مثـل زيـادة                

ات المستهدفة في التخطـيط للمـشاريع       الرقعة الزراعي ،باإلضافة الى اإلستمرار في مشاركة الفئ       
المنفذة ،كما اوصت الدراسة بزيادة العمل على قياس األثر المشاريع المنفذة بعد اإلنتهاء من التنفيـذ     
،اضافة الى بناء قاعدة خاصة بالعالقات المحلية والخارجية منفصلة للمؤسسات القاعديـة ،كمـا ان               

سسات من حيث نقاط القوة والضعف والقـوة والكفـاءة          على اإلغاثة تقييم وقياس األثرفي هذة المؤ      
  .والفعالية 

  
دراسة االحتياجات لجمعيات التوفير والتسليف التعاونية واالتحاد  شركة السهل للتطوير المؤسساتي            
يتمثل الهدف العام من الدراسة في وضع برنامج للتدخل لتمكـين جمعيـات التـوفير والتـسليف                 

)SCAs (تعاونية للتوفير والتسليف واتحاد الجمعيات ال (ucasc)      مـن الوصـول إلـى الخـدمات
احتياجات الفئات المستهدفة ؟  ، ودراسـة مـدى          ( والمصادر المالية وغير المالية لتلبية احتياجاتها       

قدرة الجمعيات في االعتماد على ذاتها واستكشاف أفاق االستمرارية المـستقبلية لهـا، وخلـصت               
ات التوفير والتسليف بدعم من اإلتحاد والتنسيق مع اإلغاثة واإلسـتثمار           الدراسة ان باإلمكان جمعي   

في موظفات الجمعية واإلتحاد الوصول الى مصادر مالية تلبي إحتياجاتها بعـد عـدد قليـل مـن                  
  السنوات 

  
 التعاونيـة  االتحـادات  ودور التعاونيـة  الجمعيـات  تمويل " بعنوان وهي: 2009 ) (قادوس دراسة

 واقـع  علـى  التعرف الى هدفت والتي ." التعاونية الحركة في تطور الداعمة لمؤسساتوا الفلسطينية

 التمويـل  مصادر تعدد إلى الدراسة وتوصلت . الفلسطينية الجمعيات التعاونية أمام التمويل وتحديات

 يعتمد ما فمنها المصادر، هذه في بالتوازن تتمتع ال التعاونية أن الجمعيات إال التعاونية، الجمعيات لدى

 أن إلـى  الدراسـة  فأشارت والهبات المنح أما القروض، لى ع ما حصل ومنها الذاتي، التمويل على
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 وخلـصت  . للتعاونيـات  الداعمـة  المؤسسات مع وعالقتها بنشاط التعاونية مرهون ا إليه الوصول

 العمـل  مقي مع تتماشى وبمناهج التعاونيات، بتمويل صناديق متخصصة إنشاء ضرورة إلى الدراسة

 حـسب  كل العاملة التعاونيات لكافة المختلفة التمويل توزيع مصادر حسن ضمان اجل من . التعاوني

 أن على نيات للتعاو موحدة معلومات قاعدة إنشاء الدراسة بضرورة أوصت وكذلك .واهتماماته قدرته

 .النشاط هذا على الجهة المشرفة هي للتعاون العامة اإلدارة تكون

 

 التعاونيـة  الجمعيـات  قدرات بناء واستراتيجيات قضايا" بعنوان  وهي:2009 ) (ورصرص دراسة

 إلـى  الهادفة المختلفة البرامج على التعرف إلى الدراسة هدفت." مميز تعاوني أداء نحو : الفلسطينية

 أن إلى الدراسة وأشارت .ة غز وقطاع الغربية الضفة في التعاونية الفلسطينية للجمعيات القدرات بناء

 تأسـيس  أن إلى باإلضافة التعاوني، العمل مبادئ أساس على لها لم ينضموا الجمعيات أعضاء معظم

 بعـض  أن و للتأسـيس،  ذاتـي  دافع أو مبرر وجود دون خارجي، نتيجة لدعم جاء الجمعيات بعض

 أو بـالفكر  قناعـة  ودون حزبي، أو عائلي أساس على تلك الجمعيات لعضوية تجنيدهم تم األعضاء

 قـدرات  ببنـاء  العالقـة  ذات الرئيسه القضايا أهم أن الدراسة إلى وخلصت . التعاوني العمل بادئم

 في المعرفة و الثقافة محدودية :األول المحور :هما محورين رئيسين على بالتركيز تتلخص التعاونيات

 ،المحـور .عـام  بشكل والمجتمع القائمة أعضاء، التعاونيات لدى التعاوني العمل وطبيعة ومبادئ قيم

 اقتـصادية  إقامة مشاريع من الجمعيات تمكن التي والمالية واإلدارية الفنية القدرات محدودية : الثاني

  للجمعية جيد عائدا وتحقق األعضاء فيها يشارك
  

  :الدراسات العربية . 2.3.2
  

ي في الريف   الجمعيات التعاونية ودورها في التغيير االجتماع     "وهي بعنوان   ): 1992(دراسة الكايد   
هدفت إلى التعريـف بحجـم التغيـر الـذي أحدثتـه            ". دراسة ميدانية في محافظة البلقاء    : األردني

وتوصلت الدراسة إلى   . الجمعيات التعاونية في النواحي االقتصادية واالجتماعية في الريف األردني        
ن من أهمها مقدرة هذه     مجموعة من النتائج تتعلق بدور الحركة التعاونية في التغيير االجتماعي، وكا          

الجمعيات على إحداث تغييرات في المركز االجتماعي في المجتمع الريفي، وأدت لزيادة التماسـك              
وكـان  . االجتماعي في مجتمع القرية، وتدني المستوى التعليمي وانتشار األمية من بين أعـضائها            

 .هناك تفاوت في مستوى الخدمات بين الجمعيات التعاونية

 

/ تقييم دور لجنة المراقبة في الجمعيات التعاونية األردنيـة          " وهي بعنوان    ):1992(ن  دراسة ياسي 
 جمعية تعاونية لإلسكان موزعة علـى جميـع محافظـات           86حيث شملت العينة    ". قطاع اإلسكان   
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وقد سعت هذه الدراسة إلى فحص درجة فعالية أنظمـة الرقابـة            . وألوية المملكة األردنية الهاشمية   
 المستخدمة في الجمعيات التعاونية في قطاع االسكان، وعالقـة المـدقق الخـارجي بهـذه                الداخلية
وأوصت هذه الدراسة على تنمية روح التعاون بين أعضاء الجمعيات التعاونية، وبضرورة            .األنظمة

وجود جهاز تفتيش ومتابعة مركزي لمتابعة اللجان ودورية انعقادها، ووضـع حـد أدنـى لعـدد                 
بتدوين جلسات تلك االجتماعات وحفظ التقارير التي تـصدر منهـا، كمـا أوصـى               اجتماعاتها، و 

بضرورة عقد الدورات التثقيفية ألعضاء اللجان المختلفة ولألعضاء المنتفعين تـشرح فيهـا عـن               
القانون والنظام الداخلي ومبادئ التعاون، وبضرورة عقد دورات تدريبية ألعضاء لجان المراقبة في             

، واإلداري، والمالي، ومراقبة القروض الممنوحة إلى األعضاء وخاصة أعـضاء           المجال المحاسبي 
وأخيرا أوصت بتفعيل دور لجنة المراقبة في الجمعيات التعاونية بما يتفق مع القانون             . لجان اإلدارة 

  .والنظام أو إلغائها
  

لغ الصغر فـي    إنجاح التمويل البا  " وهي بعنوان   ): 1998(دراسة جوديث براندسما ورفيقة شوالي      
مصر، وإيران، واألردن، ولبنان، والمغـرب،      أجريت في   ". منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا      

من أنشطة التمويل الصغير فـي      % 90وتونس، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن، والتي مثلت         
 الـشرق   وسعت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على وضع التمويل البالغ الـصغر فـي             . هذا اإلقليم 

. األوسط وشمال أفريقيا من خالل دراسة القدرة المؤسسية والمجاالت التي يجب التركيـز عليهـا              
وأظهرت نتائج الدراسة أن معظم هذه المؤسسات هزيلة من الناحية المؤسسية من حيث الضعف في               

لعالمية، التركيز على استثمارات في رأس المال البشري مثل قلة الخبرات واالطالع على التجارب ا             
كما تفتقر إلى بيان واضح عن مهامها، وإلى أعضاء إداريين أكفاء وموظفين ذوي خبرة في مجـال                 
التمويل، كما تفتقر إلى أنظمة مهمة تساعد على فعاليتها كنظام معلومات اإلدارة ونظـم المراقبـة                

ثقلها إجـراءات   الداخلية أو إلى نظم تحفيز الموظفين في حين أن القرارات تتخذ بصورة مركزية ت             
وتوصلت أيضا أن معظمها تمارس نشاطها اإلقراضي في ظل التقلبات السياسية وعدم            . بيروقراطية

  .االستقرار في مجال االقتصاد الكلي والقيود االجتماعية والثقافية الدينية
 

مـداه  / استعراض تطور التعاونيات في اإلقليم األفريقـي      " وهي بعنوان   ): 1998(دراسة هراري   
وسعت إلى إلقاء الضوء على كافة المجاالت ذات عالقة بالتعاونيـات فـي أفريقيـا،               ". حتماالته  وا

وإبراز أهميتها كوسيلة من تخفيف البطالة وحدة الفقر، من خالل مراجعة األدبيـات واسـتعراض               
ن وأضحت نتائج هذه الدراسة أن معظم هذه الجمعيات التعاونية تعاني م          . التجارب العالمية في ذلك   

نقطة ضعف مشتركة ترتبط بالسالمة االقتصادية للمؤسسة التعاونية، والعديد من المـشاكل يمكـن              
إيجازها بمشاكل داخلية تتمثل باألداء اإلداري ومشاكل خارجية تعـاني منهـا جـراء الظـروف                
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وخلصت الدراسة إلى ضرورة وضع مجموعـات إيجابيـة         . السياسية، وضعف الدعم الحكومي لها    
  ن السياسات على الصعيد الوطني بغية التغلب على هذه المشاكلومتماسكة م

  
الجمعيات التعاونية وأثرها على التنمية     " وهي  بعنوان    ): 2000(دراسة  أحمد صالح أحمد الغامدي       

 ."الجمعيات التعاونية في مصر والمملكة العربية السعودية  في االقتصاد اإلسالمي، مع التطبيق على
 التعرف على الدور الكبير للجمعيات التعاونية بشتى أشكالها وأنواعها في تطوير            هدفت هذه الدراسة  

إليها وخاصـة   وتنميتها اقتصادياً واجتماعياً والفوائد الكثيرة التي يجنيها األفراد المنتسبون األرياف
لحديثـة  وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن تعامل الجمعيات التعاونيـة ا              .االقتصادية

رأس المال المدفوع من ِقبل األعضاء هـو ربـا ال    بالفوائد أخذاً أو إعطاًء على القروض أو على
وتوصـلت  . التبرعي للجمعيات التعاونية ال يسوِّغ لها ذلك يجوز شرعاً أخذه أو إعطاؤه، والغرض

باإلضافة إلـى نـشر   التعاونية،  الدراسة إلى أن االهتمام بالتدريب التعاوني للقائمين على الجمعيات
الحركة التعاونية في الدول الناميـة بـشكل    الوعي التعاوني بين أفراد وفئات المجتمع من أهم نجاح

واإلداريـة والتمويليـة للحركـة     عام، وأنه ال بد من ضرورة التطوير السريع للجوانب النظاميـة 
  .التعاونية بالمملكة العربية السعودية

 

مبادئ المعامالت المصرفية اإلسالمية وتطبيقها     " وهي بعنوان   : )2001(دراسة الزمزمى وجريس    
وكان من أهداف   ". في مجال التمويل األصغر، دراسة حالة برنامج الحديدة للتمويل األصغر باليمن            

هذه الدراسة تحديد التحديات التي تفرضها مبادئ المعامالت المصرفية اإلسالمية المـستخدمة مـن              
صغر، وخلصت الدراسة أن هذه المبادئ تفرض العديـد مـن التحـديات             قبل مؤسسات التمويل األ   

التشغيلية والمالية على مؤسسات التمويل األصغر، إضافة إلى أن القيود االجتماعيـة واالقتـصادية              
والدينية أدت للوصول إلى طرق إبداعية لتكييف مبادئ التمويل األصغر على واقع بيئتهم، مثل تقديم           

لة ثقافيا ودينيا بطريقة مناسبة في المناطق التي يسيطر على فكرها االسـالميون             منتجات مالية مقبو  
المحافظون بتحريم نظام الفوائد البنكية بإجراء تغييرات شكلية على عملياتها ومنتجاتها مثل إبـدال              

وأخيرا إلقاء الضوء على أهم الفروق بين ممارسـات  ". رسم أو عمولة خدمة   "بكلمة  " فائدة"مصطلح  
ليات مؤسسات التمويل األصغر التقليدية وبين تلك التي تطبق مبادئ المعامالت المصرفية على             وعم

  .التمويل األصغر
  

تقويم كفاءة أداء الجمعيات التعاونية الزراعية في الجمهوريـة         " وهي بعنوان   ): 2003(دراسة بشر   
هدفت هذه الدراسة   ". لزراعية  اليمنية، دراسة تطبيقية على الجمعيات التعاونية العامة للمستلزمات ا        

إلى قياس وتقويم كفاءة أداء الجمعية في مجاالت القدرة على توفير مـدخالت االنتـاج الزراعـي،                 
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ومجال مصادر التمويل واستثماراتها، ومجال األداء اإلداري، ومجال تحقيق العائـد االقتـصادي،             
وكان من أهم النتـائج     .  االجتماعي ومجال كفاءة استخدام وتشغيل الموارد المتاحة، ومجال الجانب       

وأوصى بضرورة التفرقة   . التي توصل إليها الباحث انخفاض مستويات كفاءة أداء اإلدارة التعاونية         
وبـين ضـرورة    ) الديمقراطية في إدارة الجمعيات التعاونيـة     كمبدأ  (بين اإللتزام بالمبادئ التعاونية     

نيات الزراعية مثلها مثـل الوحـدات االقتـصادية         وجود أجهزة إدارية مؤهلة ومدربة إلدارة التعاو      
  .األخرى

 

التمويل األصغر في البلدان    " وهي بعنوان   ): 2004(دراسة قاما بها كل من براندسما وبيرجورجي        
دراسة على مؤسسات التمويل الـصغير فـي البلـدان       ". بناء قطاعات مالية تشمل الجميع      : العربية

هدفت . واألراضي الفلسطينية والمغرب وسوريا وتونس واليمن     العربية منها مصر واألردن ولبنان      
هذه الدراسة إلى التعرف على مراحل تطور المؤسسات التي تقع ضمن مؤسسات التمويل األصغر              

وكمـا  . مرحلة البدء، ومرحلة التوسع، ومرحلة اإلندماج ومرحلة التكامل       : في أربع مراحل، وهي     
مويل األصغر في كل بلد من حيث مقـدرتها للوصـول إلـى             تقدم هذه الدراسة حالة المؤسسات الت     

العمالء، ومحدوديتها في اختراقها لألسواق، ومدى تنوعها في تقديم منتجات مالية مالئمة لعمالئهـا              
وأخيرا تقدم هذه الدراسة اقتراحات لتطوير التمويل األصغر في كل بلد من            . في البيئة المحيطة بها   

  .رالبلدان العربية سابقة الذك
 

أنشطة المرأة التعاونية الريفيـة فـي االتحـاد التعـاوني     " وهي بعنوان ): 2006(دراسة القرضي  
وسعت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور المرأة الريفيـة فـي المجـال               ". الزراعي بصنعاء   

 .حيث استعرض المهام واالنجازات التي حققتها في مجـاالت مختلفـة          . التعاوني الزراعي الريفي  
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المعيقات والصعوبات التي تعترض أدائهـا اإلداري فـي هـذه      
الجمعيات، منها عدم وجود مقرات لها مما يؤدي إلى صعوبة عقد االجتماعات الدورية لها، وكذلك               

ـ             ة تدخل الرجال في اتخاذ القرارات، وضعف القدرات اإلدارية والمالية والتنظيمية للهيئات اإلداري
  .للجمعيات النسوية

  
هـل  " وهـي بعنـوان     ): 2007(دراسة قام بها كل من ود وعلي وأبو صندل والفضالة والبحيري            

كان الهدف منها التعرف على نوعية وجودة الخدمات التي         ". فشلت الحركة التعاونية في البحرين؟      
ـ  . تقدمها الجمعيات التعاونية، والمعوقات والعقبات التي تواجهها       . سحية للعمـل التعـاوني    دراسة م

وخلصت الدراسة إلى أن أهم مشاكل الجمعيات تتمثل في حاجة قانون الجمعيـات التعاونيـة إلـى                 
التطوير، وعدم وجود الدعم المالي للجمعيات، وعدم وجود الـدعم اإلداري مـن قبـل الـوزارة                 

ب التثقيـف   المختصة، وغياب اإلشراف اإلداري والمحاسبة، وقلة وعي الجمهور بأهميتـه وغيـا           
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التعاوني، وعدم التعاون بين مؤسسات ووزارات الدولة والجمعيات التعاونية، وعدم تخصيص مقار            
 .وأراض لبعض الجمعيات

  
  :الدراسات األجنبية. 3.3.2

  
التحدي الماثل في النمو بالنسبة لمؤسسات التمويل البالغ        "وهي بعنوان   ): 1997(دراسة غريغ تشين    

جاءت هذه الدراسة  للتركيز على التحديات اإلدارية        ) ". Bancosol(امن  تجربة بنك التض  : الصغر
والمالية التي تواجه مؤسسات التمويل البالغ الصغر في نموها وتحولها إلى مؤسسات نظامية وكيفية              
مواجهتها، وكانت الدراسة واقعة على بنك التضامن في بوليفيا، والذي تحول مـن منظمـة غيـر                 

إلى بنـك تجـاري     ) PRODEMع وتنمية مؤسسة األعمال البالغة الصغر       مؤسسة تشجي (حكومية  
ـ     الضغوط المالية المتزايدة والمرافقة للتحول والنمـو الـسريع،         : مرخص، وتملثت هذه التحديات ب

كما أكدت هذه الدراسة على ثالثـة أمـور ورثهـا بنـك             .والطلبات المتغيرة بالنسبة لجهاز االدارة    
، والتي يدين لها بالتوسع الناجح والمتمثلة في طرق اإلقـراض   PRODEMالتضامن من مؤسسة 

فعالة التكاليف، وجهاز الموظفين ذوى الخبرة والمتحمسين للعمل، والسمعة بأنه قابـل لالسـتمرار              
فـي حـين لـم    .  ACCION العالقات مع منظمة العمل الدولى ماليا، وبأنه يتمتع بشبكة هامة من

ديات التي تواجه الجهاز اإلداري في مؤسسات التمويل البالغ الصغر          تتطرق الدراسة إلى تحديد التح    
 .وإنما التي تواجه هذه المؤسسات في تحولها إلى مؤسسات نظامية

 

نظام اإلدارة الفعال من أجل مؤسسات التمويـل        " وهي بعنوان   ): 1997(دراسة كالركسون وديك    
يفية مواجهة التحـديات التـي تواجـه        حيث سعت هذه الدراسة إلى التعرف على ك       " .البالغ الصغر 

الصناعات الناشئة للتمويل البالغ الصغر وتحقيقها النجاح وسعيها إلى التوسع وتحقيق نظـام اإلدارة              
الفعال، مركزة على الدور الذي يجب أن يقوم به مدير المؤسسة، والحفاظ على رؤيتها، والموازنـة                

 قيود التدفقات النقدية، وتقييم نظام ادارة يخـضع         بين النمو والمخاطرة والربحية، وكيف تتعامل مع      
وخلصت الدراسة إلى ضـرورة وضـع       . جهازه اإلداري للمسائلة دون تفويض استقالله ومرونته      

أدوات خاصة بقضية انتقاء الموظفين، وضرورة تدريب األعضاء بشأن األهداف الهجينة التى لدى             
دات بشأن الدور المالئم لتفادى أعضاء مجلس       مؤسسة التمويل البالغ الصغر، وضرورة إعداد ارشا      

اإلدارة تعارض المصالح، وأيضا إجراء بحوث القتراح طرق لتصويب الحوافز والمكافآت لكبـار             
ركزت هذه .ةوأعضاء مجلس اإلدارة واتفاقها مع الهدف االجتماعى للمؤسس موظفى الجهاز اإلدارى

مويل بالغ الصغر مرتبط بوضوح دور أعـضاء        الدراسة على أن فعالية نظام اإلدارة لمؤسسات الت       
مجلس ادارة، وهيكل هذا المجلس، وأن يكون على مستوى يؤدي إلـى خلـق المـساءلة وتمكـين                  
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 .أصحاب المصلحة الحقيقية من الثقة في بعضهم البعض

  
إسـتراتيجيات تعبئـة    "وهـي بعنـوان     ): 1998(دراسة المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقـراء       

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الخصائص والمزايـا        ". روس مستفادة من أربع تجارب    د: المدخرات
المتعلقة بموضوع جديد وهو تعبئة المدخرات لمؤسسات التمويل األصغر والتي تعتبر خدمة جديـدة       

فهـي  . ظهرت لهذه المؤسسات وخصوصا أن معظمها يقتصر عملها على تقديم خدمات االئتمـان            
بنوك من مؤسسات التمويل األصغر والتي تقبل الودائع، واسـتطاعت هـذه            دراسة مقارنة ألربعة    

الدراسة إجراء عدة مقارنات بين هذه المؤسسات من بينها توضيح التحديات التي تواجههـا، ومـن                
أهمها الظروف الخارجية المحيطة بالمؤسسة في بيئة االقتصاد الكلي والقطاع المالي، فوجـدت أن              

د وجدت صعوبة في استقطاب المدخرات من العمالء الفقراء عندما يـسود            أكثر المؤسسات كفاءة ق   
كما وجدت أن غياب إطار تنظيمي مـصمم بمـا          . االضطراب السياسي وارتفاع معدالت التضخم    

يتناسب مع الخصائص المميزة لمؤسسات التمويل األصغر تضطر حينها إلى تحولها إلى مؤسسات             
أن تمتع هذه المؤسسات في قدرات إدارية أكثر تطورا وكفاءة          ووأخيرا أكدت هذه الدراسة     . نظامية

من حيث فرز العمالء ورصد سداد القروض يساعدها للحد من احتمالية التوقف عن الدفع وتقـديم                
 .الحوافز تقديرا لذلك

  
العمـل مـع تعاونيـات      " بعنوان  ): 2005(دراسة برانش والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء       

الجمعيات التعاونية لإلقراض واالدخار صفات مميـزة       حيث أشارت أنه لدى     ". دخار  إلقراض واإل 
. عن غيرها من المؤسسات المالية، تستطيع من خاللها توسيع نطاق تغطية عمليات التمويل األصغر             

الجهات  وسعت إلى إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه هذه التعاونيات، وما الذي يمكن أن تفعلة
حيث أوضحت نتائج الدراسة أنـه يوجـد أربـع          .حة بشأن تعزيز تعاونيات اإلقراض واالدخار     المان

تحديات تواجه تلك التعاونيات وهي ضعف نظام اإلدارة العامـة، وعـدم كفايـة آليـات التنظـيم                  
واإلشراف من قبل الجهات المختصة، ومحدودية األدوات المستخدمة من قبل التعاونيات التي يمكن             

ن حجم المخاطرة التي يمكن أن تواجهها، واالئتمانات والقروض الخارجية التي تـصيب             أن تزيد م  
هذه التعاونيات باألضرار الناجمة والتي تحيد بالحوافز عن تعبئة الودائع والتي بدورها تنحاز بهـا               

 .نحو نوع محدد من المقترضين، حيث أنها ال تدار بالحرص ذاته الذي تدار به أموال األعضاء

  
  :التعقيب على الدراسات السابقة. 4.3.2

  
الحظ الباحث من  من خالل استعراض الدراسات السابقة، أنها تنوعت من حيـث الموضـوعات،                
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فمنها من تطرقت التحديات المالية واإلدارية لجمعيات التوفير والتسليف كما  في دراسـة كـسبري                
 الفقراء كما كان فـي      لبنك  رة بداية   ،ومنها ماركز على نموذج التوفير والتسليف في فلسطين وإعتب        

دراسة التميمي ،ومنها ما ركز على واقع الجمعيات التعاونية في الضفة الغربية كما كان في دراسة                
قعقور ،ومنها ما ركز على اإلحتياجات لجمعيات التوفير والتسليف واإلتحاد كما كانت في دراسـة               

اعية في التنمية الريفية المستدامة كما كان فـي         شركة السهل ،ومنها ما ركز على دور اإلغاثة الزر        
دراسة شقير ومنها ما ركز على  موضوع التحديات اإلدارية والمالية التي تواجه معظم مؤسـسات                

. ، والزمزمى وجريس  CGAPالتمويل بالغ الصغر كما في دراسة تشين، وكالركسون، ودراستي            
حديات التي تواجهها في األسواق كما فـي        ودراسة تتحدث عن نمو مؤسسات التمويل األصغر والت       

  .دراسة براندسما وبيرجورجي
  

ومنها من تطرقت إلى موضوع الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها من زراعية، وإسكان، وتسليف             
غير أن هذه الدراسات تختلف بالهدف، حيث هنـاك خمـسة دراسـات              . وتوفير، وتوفير وتسليف  

يف النسوية التعاونية من حيث التقييم مثل دراسـة مركـز التعلـيم             تناولت جمعيات التوفير والتسل   
المستمر في جامعة بيرزيت، وخالد والور ورايلي ودراسة التميمي،ودراسة شركة السهل ودراسـة             
صرصور ودراسة كسبري   إال أن تلك الدراسات وغيرها مما وقعت بيد الباحث  مـن دراسـات                   

جتماعي لجمعيات التوفير وبرنامج التوفير والتسليف الـذي        أخرى لم ترتبط باألثر االقتصادي واال     
. أسس بمبادرة ورعاية من قبل اإلغاثة الزراعية والتطرق إلى المعيقات التي تواجه تقدم البرنامج                

إلى أن الباحث سيستفيد  بال شك       . وهذا ما تختلف به هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة          
 بناء وإثراء اإلطار النظري، وفي تصميم االستبانة الخاصة بهذه الدراسة،           من الدراسات السابقة في   

  .وفي مقارنة بعض النتائج التي وردت في الدراسات السابقة بنتائج هذه الدراسة
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  الفصل الثالث
_____________________________________________________  

    وإجراءاتها منهجية الدراسة
  

  المقدمة 1.3
  
أال وهي الجوانب التوضـيحية لكافـة       ناول الباحث في هذا الفصل إجراءات الدراسة التي اتبعها،          يت

الخطوات والمراحل التي تم إعدادها وتنفيذها، وذلك وفق األصول العلمية للبحث العلمي، من أجـل               
التسليف على  حول اآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير و      بلوغ الهدف العام لهذه الدراسة،      

لذلك فإن الـسطور اآلتيـة ستوضـح كـل          و. المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية      
الخطوات التي اتبعها الباحث للوصول إلى هدفه، ابتداء من منهج هذه الدراسة ونـضوج فكرتهـا،                

  .مروراً بتحديد عينتها وأدواتها وآليات تطبيقها، والتأكد من صدقها وثباتها
  

  إجراءات تطبيق الدراسة  2.3
  

 :تم العمل على وضع خطة لتنفيذ الدراسة كما يلي 

  
 القيام بدراسة استطالعية لتحديد مشكلة الدراسة. 

 جمع المعلومات والبيانات التي تساعد في تحديد مشكلة الدراسة . 

                تم تحديد مجتمع الدراسة، واختيار العينة من هذا المجتمع، والقيام بتوضـيح حجـم العينـة 
 . وأسلوب اختيارها

              قام الباحث بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة من المبحوثات بواسطة أداة الدراسة التـي
 .  اختارها، وهي االستبانة بطريقة منظمة ودقيقة
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                 قام الباحث بإجراء عدد من المقابالت مع الكادر األساسي الذي يعمل في برنـامج التـوفير
 .والتسليف 

   استبانه، واستخراج النتائج   ) 608( قام الباحث بتفريغ االستجابات، وعددها       بعد جمع البيانات
للمعالجات اإلحـصائية،   ) SPSS(باالستعانة ببرنامج الحزمة البرمجية المعروفة باسم الـ        

ثم قام بتفسير النتائج والتعليق عليها، ومن ثم استخلص التعميمات واالستنتاجات والتوصيات            
 .منها

  
  اسةمنهج الدر 3.3

  
تم إتباع المنهج الوصفي للتعرف إلى اآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على             
المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية ، وذلك لكون هذا المنهج يقـوم علـى وصـف             

ا يتطلب  خصائص ظاهرة معينة، وجمع معلومات عنها، ويتطلب ذلك عدم التحيز أثناء الوصف، كم            
دراسة الحالة والمسح الشامل أو مسح العينة، كما أنه أسلوب يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة،                
كما توجد على أرض الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو تعبيراً كميـاً،                 

و حجمها، ودرجات ارتباطها مع     أما التعبير الكمي فيعطي وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة أ          
  )2002عبيدات، وأبو السميد، . (الظواهر المختلفة

  
  :أداة الدراسة.4.3

  
، وطورها مستعيناً باألدبيـات الـسابقة ومتبعـاً         )استبانة(لغرض تنفيذ الدراسة قام الباحث بإعداد       

  :الخطوات التالية
  

         مة تضمن متغيـرات تابعـة      صمم الباحث نموذج االستبانة على غرار استبانات علمية محك
 . ومستقلة

                ،قام الباحث بصياغة فقرات االستبانة باالستعانة بعدد من المراجع المتنوعـة مـن كتـب
 .ودوريات، واالطالع على دراسات سابقة

            االستفادة من محاضرات وكتيبات منشورة من قبل المنظمات والمؤسسات المهتمة بالبرامج
 يف  في المنظمات الغير حكوميةالتنموية الخاصة بالتوفير والتسل

               تم عرض االستبانة بصورتها األولية  على مجموعة من المستجيبات لمعرفـة المـشكالت
 .التي قد تواجههن على االستبانة، ومدى فهمهن لفقراتها بغية تعديلها
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              تم تحديد مجاالت االستبانة من قبل المحكمين من خالل الحذف واإلضافة وتعديل العبارات
فقرة فعلية موزعة على ثالث      ) 77(أصبحت االستبانة بصورتها النهائية مكونة  من        بدقة و 

  .مجاالت رئيسية  حددت أوزانها حسب سلم ليكرت الخماسي

 

  :صدق أداة الدراسة .1.4.3
  

، وللتحقـق   )2000عبد الحافظ، باهي،    ( يقال لألداة أنها صادقة إذا قاست ما وضعت لقياسه أصالً           
تم عرضها على عدد من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة ، وذلك للتحقق             من صدق األداة    

من صدق محتوى األداة وبنائها واتساقها وبعد تم التعقيب عليها بالحذف واإلضافة، تم إعادة بنائهـا                
  .بصورتها النهائية

  
   :ثبات األداة. 2.4.3

  
ألفراد عند تكرار تطبيق االختبار،     يعرف ثبات األداة بأنه درجة التوافق في عالمات مجموعة من ا          

 –وللتحقق من ثبات األداة ، تم حـساب معامـل الثبـات كرونبـاخ             ).2000عبد الحافظ، باهي،    (
، وذلك مـن    )Consistency( باعتباره مؤشراً على التجانس الداخلي       -)Cronbach-Alpha(ألفا

نة استطالعية حيث بلغ معامـل      من المبحوثات من المنتسبات كعي    ) 50(االستبانة على عينة قوامها     
  .وهي نسبة مقبولة في البحوث االجتماعية) 0.88)  (كرنباخ ألفا(الثبات

  
 مجتمع الدراسة 5.3

  
تكون مجتمع الدراسة من جميع المنتسبات لبرنامج التوفير والتسليف في الجمعيـات النـسوية فـي           

عضوه فاعلة، موزعات   ) 6100(م والبلغة   2011الضفة الغربية  حسب اإلحصائيات الرسمية للعام        
وزارة العمل في جميع أنحـاء الـضفة        /على أثنى عشر جمعة مرخصة في اإلدارة العامة للتعاون          

  الغربية 
  

 عينة الدراسة 6.3

 

مـن  % 10استخدم الباحث أسلوب العينة العشوائية كعينة ممثلة للمجتمع ، حيث تم أخذ ما نـسبته                
  .استمارة صالحة للتحليل االحصائي واعتبرت كعينة للمجتمع) 608(المجتمع األصلي وتم استرداد 
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   متغيرات الدراسة7.3
  

  :لقد ضمت هذه الدراسة عدة متغيرات هي
  

  :المتغيرات المستقلة وتشمل. 1.7.3
  
 الموقع 

 العمر بالسنوات. 

 الحالة االجتماعية 

 معدل الدخل الشهري اإلجمالي لألسرة بالشيكل 

 يةالصعوبات عند االنضمام للجمع  

  المحافظة. 

 المؤهل العلمي. 

  عدد سنوات االنتساب إلى الجمعية 

         الرصيد الحالي فـي الجمعيـة مـن
  األسهم والتوفيرات بالدينار

  
  :المتغيرات التابعة. 2.7.3

  
وتشمل اآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتـسبات فـي الجمعيـات              

  . وفق مجاالتهاالنسوية في الضفة الغربية
  

   المعالجة اإلحصائية8.3
  

بعد جمع االستبانات من عينة الدراسة، وتفريغ استجابات أفراد العينة وإدخالها إلى الحاسب اآللـي،               
بهدف الحصول على معالجات إحصائية دقيقة للبيانات       ) SPSS(تم معالجتها باستخدام برمجية الـ      

رية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة       ، حيث تم حساب التوزيعات التكرا     المتوفرة
  .بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة

  
كذلك تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي لقياس داللة الفروق بحسب كل من متغيرات الدارسـة            
المستقلة المحافظة، والعمر بالسنوات، والمؤهل العلمي، و عدد سنوات االنتـساب إلـى الجمعيـة،               

الرصيد الحالي في الجمعية من األسهم والتوفيرات بالدينار لفحص الفرضـيات المتعلقـة بداللـة               و
) LSD(الفروق بين متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم استخدمام اختبار شفي واختبـار               

  للمقارنات البعدي
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 خصائص عينة الدراسة  9.3

  
  : الدراسة المستقلةفيما يلي توضيح لخصائص العينة بحسب متغيرات

  
  : توزيع أفراد العينة بحسب متغير المحافظة.: 1.3جدول

  
  النسبة المئوية  التكرار  المحافظة
 %3.3 20 أريحا

 %17.1 104 الخليل

 %10.4 63 القدس

 %11.3 69 بيت لحم

 %18.8 114 جنين

 %9.9 60 رام اهللا

 %3.8 23 سلفيت

 %1.6 10 طوباس

 %11.5 70 طولكرم

لسناب  75 12.3% 

 % 100.0 608  المجموع

  
من أفراد عينة الدراسة المنسبات للجمعيات النسوية  من         %) 3.3(أن ما نسبته      ) 1.3(يبين الجدول   

من أفراد عينة الدراسة هن من سكان الخليل، وأن ما          %) 17.1(سكان منطقة أربحا، وأن ما نسبته       
مـن أفـراد    %) 11.3( السابق أن ما نسبته      من سكان القدس، كما أوضح الجدول     %) 10.4(نسبته  

%) 9.9(من سكان جنين، وأن ما نسبته       %) 18.8(عينة الدراسة من سكان بيت لحم، وان ما نسبته          
كانوا من سكان سلفيت، كما وتبـين أن        %) 3.8(من أفراد عينة الدراسة هن سكان رام اهللا، كما أن           

مـن سـكان    %) 11.5( وأن مـا نـسبته       من أفراد عينة الدراسة كن من سكان طوباس،       %) 1.6(
  .من أفراد عينة الدراسة من سكان نابلس%) 12.3(طولكرم، وأن ما نسبته 

  
 27-18من أفراد العينة كانت أعمارهن تتراوح ما بين         %) 13.3(أن ما نسبته    ) 2.3(يبين الجدول   

مـاً، وأن مـا      عا 37-28من أفراد عينة الدراسة كانت أعمارهن ما بين         %) 27.1(عاماً، كما إن    
 عامـاً، وأن مـا نـسبته        47-38من أفراد عينة الدراسة كانت أعمارهن ما بين         %) 33.6(نسبته  

 . عاما59ً-48من أفراد عينة الدراسة كانت أعمارهن ما بين %) 26.0(
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  .العمر بالسنواتتوزيع أفراد العينة بحسب متغير : 2.3جدول 
   

  النسبة المئوية  التكرار  العمر بالسنوات
 %13.3 81  عاما18-27

 %27.1 165  عام28-37

47-38 204 33.6% 
59-48 158 26.0% 

 100.0 608  المجموع

  
 وهذا يدلل ان    47-38هي للفئة العمرية ما بين      % ) 33.6(نالحظ هنا ان أكبر نسبة من العينة هي         

 يدل ان المنتسبات    هذة الفئة العمرية اكثر إستقرارا ونضجا، باإلضافة ان باقي النسب متقاربة وهذا           
  .لجمعيات التوفير والتسايف من جميع األعمار 

  
  . المؤهل العلميتوزيع أفراد العينة بحسب متغير : 3.3جدول 

  
  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي
 %4.4 27 أمي

 %13.3 81 ابتدائي

 %20.6 125 إعدادي

 %33.4 203 ثانوي

 %14.3 87 دبلوم

 %13.2 80 بكالوريوس

 %0.8 5 أكثر من بكالوريوس

 100.0% 608  المجموع

  
من أفراد عينة الدراسة كـن أميـات، وأن مـا نـسبته             %) 4.4(أن ما نسبته    ) 3.3(يبين الجدول   

%) 20.6(من أفراد عينة الدراسة كن من ذوي حملة الشهادة االبتدائية، وأن ما نـسبته               %) 13.3(
من أفراد عينـة    %) 33.4(شهادة اإلعدادية، وأن ما نسبته      من أفراد عينة الدراسة كانوا من حملة ال       

الدراسة كن من حملة الشهادة الثانوية وقد كانت هذه النسبة هي األكبر بين مجموع النسب حـسب                 
من أفراد عينة الدراسة كن من حملة شهادة الـدبلوم، وأن           %) 14.3(المؤهل العلمي، وأن ما نسبته      

 الدراسة كن من حملة شـهادة البكـالوريوس، وأن مـا نـسبته       من أفراد عينة  %) 13.2(ما نسبته   
من أفراد عينة الدراسة كانت مؤهالتهن العلمية أكثر من شهادة البكالوريوس وهي النسبة             %) 0.8(
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  .األقل من بين النسب بحسب متغير المؤهل العلمي
  

  الحالة االجتماعية توزيع أفراد العينة بحسب متغير : 4.3جدول 
  

  النسبة المئوية  التكرار  جتماعيةالحالة اال
 %13.8 84 عزباء

 %76.6 466 متزوجة

 %7.6 46 أرملة

 %2.0 12 مطلقة

 100.0% 608  المجموع

  
من منتسبات الجمعية كانت حالتهن االجتماعية عزبـاء،  %) 13.8(أن ما نسبته   ) 4.3(يبين الجدول   

وجات وهي النسبة األكبر مـن بـين        من المنتسبات في الجمعية كن متز     %) 76.6(وأن ما نسبته      
من المنتـسبات كـن     %) 7.6(النسب حسب األرقام في الواردة في الجدول السابق، وأن ما نسبته            

  .من المنتسبات كن من المطلقات وهي النسبة األقل من بين النسب%) 2.0(أرامل، وان ما نسبته 
  

  اب للجمعية عدد سنوات االنتستوزيع أفراد العينة بحسب متغير : 5.3جدول 
  

  النسبة المئوية  التكرار  عدد سنوات االنتساب للجمعية
 %10.2 62 اقل من سنة

 %49.2 299  4-1  سنوات

 %24.2 147 7-5سنوات

 %16.4 100  سنوات فأكثر8

 100.0% 608  المجموع

  
أقل من المنتسبات للجمعية كانت عدد سنوات انتسابهن        %) 10.2(أن ما نسبته    ) 5.3(يبين الجدول   

 سنوات في الجمعية وهي     4-1من المنتسبات كن قد امضين من       %) 49.2(من سنة، وأن ما نسبته      
من المنتسبات كانت عدد سنوات انتـسابهن       %) 24.2(النسبة األكبر من بين النسب، وأن ما نسبته         

من المنتسبات كانت عدد سنوات انتـسابهن       %) 16.4( سنوات، وأن ما نسبته      7-5في الجمعية من    
  . سنوات فأكثر8
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  توزيع أفراد العينة بحسب متغير معدل الدخل الشهري اإلجمالي لألسرة بالشيكل  : 6.3جدول 
  

  النسبة المئوية  التكرار  معدل الدخل الشهري اإلجمالي لألسرة بالشيكل  
 %4.6 28  شيكل500اقل من 

501-1000 70 11.5% 

1001-1500 107 17.6% 

1501-2000 135 22.2% 

2001-2500 143 23.5% 

2501-3000  88 14.5% 

 %6.1 37  فما فوق3001

 100.0%  608  المجموع

  
 500من المنتسبات كانت دخول أسرهن الشهرية أقل من         %) 4.6(أن ما نسبته    ) 6.3(يبين الجدول   

-501من المنتسبات كانت الدخول لديهن مـن        %) 11.5(شيكل وهي النسب األقل، وأن ما نسبته        
 -1001من المنتسبات كانت دخول أسرهم الـشهرية مـن          %) 17.6(ل، وأن ما نسبته      شيك 1000
-1501من المنتسبات كانت دخول أسرهم الشهرية  مـن          %) 22.2( شيكل، وأن ما نسبته      1500
من المنتسبات كانت دخول أسـرهم الـشهرية مـن          %) 23.5( شيكل شهرياً، وأن ما نسبته       2000
كانـت الـدخول    %) 14.5(كبر من بين النسب، وأن ما نسبته         شيكل وهي النسبة األ    2001-2500

من المنتسبات كانت دخول أسـرهم      %) 6.1( شيكل شهرياً، وأن ما نسبته       3000-2501لديهن من   
  . فما فوق شيكل شهريا3001ًالشهرية 

  
) األسهم والـسندات  (توزيع أفراد العينة بحسب متغير رصيدك الحالي في الجمعية من           : 7.3جدول  

  يناربالد
  

  النسبة المئوية  التكرار  بالدينار) األسهم والسندات(رصيدك الحالي في الجمعية من 
 %7.4 45  دينار100اقل من 

101-300 191 31.4% 
301-500  164 27.0% 
501-700 100 16.4% 
701-900 58 9.5% 

 %8.2 50 900أكثر من 

 100.0%  608  المجموع
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من المنتسبات كانت أرصدتهن من األسهم والسندات أقل        %) 7.4(أن ما نسبته    ) 7.3(يبين الجدول   
من المنتسبات كانت أرصـدتهن مـن       %) 31.4( دينار وهي النسبة األقل، وأن ما نسبته         100من  

 دينار وهي النسبة األعلى مـن بـين النـسب، وأن مـا نـسبته                300-101األسهم والسندات من    
 دينـار، وأن مـا   301-500م والسندات مـن  من المنتسبات كانت أرصدتهن من األسه   %) 27.0(

 دينـار، وأن    700-501من المنتسبات كانت أرصدتهن من األسهم والسندات من         %) 16.4(نسبته  
 دينار ، وأن    900-701من المنتسبات كانت أرصدتهن من األسهم والسندات من         %) 9.5(ما نسبته   
  . دينار900سندات أكثر من من المنتسبات كانت أرصدتهن من األسهم وال%) 8.2(ما نسبته 

  
توزيع أفراد العينة بحسب متغير الصعوبات التي تواجهها المنسبات عنـد االنـضمام             : 8.3جدول  

  للجمعية 
  

  النسبة المئوية  التكرار  الصعوبات التي تواجهها المنسبات عند االنضمام للجمعية
 %9.7 59 التقاليد والعادات االجتماعية

 %4.1 25 عدم وضوح الفكرة

 %3.3 20 صعوبة الوصول إلى  مقر الجمعية

 %2.1 13 أكثر من سبب مما ذكر

 %80.3 488 لم أواجه صعوبة

 %0.5 3 غير ذلك

 100.0% 608  المجموع

  
من المنتسبات في الجمعيـة كانـت الـصعوبات التـي           %) 9.7(أن ما نسبته    ) 8.3(يبين الجدول   

كانت الصعوبات تتمثل في عـدم      %) 4.1(ون ما نسبته    يواجهنها هي التقاليد والعادات االجتماعية،      
كانت الصعوبات لديهن تتمثل في صعوبة الوصول إلى مقر         %) 3.3(وضوح الفكرة، وأن ما نسبته      

الصعوبات بالنسبة لهن تتمثل في أكثر من سبب مما ذكر، وأن ما            %) 2.1(الجمعية، وأن ما نسبته     
نضمام للجمعية وقد كانت النسبة األكبر مـن بـين          لم يواجهن أي صعوبة عند اال     %) 80.3(نسبته  

كانت الصعوبات التي يواجهنها عند االنتساب إلى الجمعية غيـر  %) 0.5(المنتسبات، وأن ما نسبته    
  .ذلك وهي النسبة األقل من بين النسب
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  الفصل الرابع
_____________________________________________________  

   ناقشتهاعرض النتائج وم
  

 المقدمة 1.4

  
 يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة، والتي هدفت إلى التعرف                
إلى اآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية            

  : فحص فرضياتهافي الضفة الغربية ، وذلك من خالل اإلجابة على أسئلتها و
  

 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشتها .1.1.4

  
  : لتسهيل عملية عرض النتائج، فقد تم  إعادة توزيع درجات السلم الخماسي كما يأتي

  
المتوسط الحسابي درجة االستجابة درجات االستجابة

 4.99-4 5 بدرجة كبيرة جداً

 3.99-3.01 4 بدرجة كبيرة

 3 3 توسطةبدرجة م

 2.99-2 2 بدرجة ضعيفة

 1.99-1 1 بدرجة ضعيفة جداً

  
               من أجل اإلجابة على سؤال الدراسة النتائج المتعلقة بالسؤال األول من أسئلة الدراسة والذي

ما واقع برنامج  التوفير والتسليف من وجهة نظر المنـسبات فـي الجمعيـات               "ينص على   
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م حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة        فقد ت   النسوية في الضفة الغربية  ؟     
والدرجة لجميع فقرات االستبانة المتعلقة بدرجة رضا المنتسبات عـن  برنـامج التـوفير               
والتسليف في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية، كذلك لجميع الفقرات المتعلقـة بدرجـة       

  .هذه النتائج رضا المنتسبات عن طبيعة اإلقراض، وفيما يلي توضيح ل
  

  درجة رضا المنتسبات عن طبيعة التوفير. 1.1.1.4
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ودرجة االستجابة الستجابات المنتسبات        .: 1.4جدول  
  حول درجة رضاهن عن طبيعة التوفير في الجمعيات النسوية  

  

  المتوسط  )البرامج(نص الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  لمعياريا

  الدرجة
  

أنا راضية عن القيمة النقدية للسهم الذي يـؤهلني للـدخول           1
  .للجمعية

 كبيرة جدا 0.579 4.136

أنا راضية عن قيمة الدفعات الشهرية التي قررتها الجمعية   2
. 

 كبيرة جدا 0.696 4.037

  كبيرة 0.930 3.792  .انتظم بتسليم الدفعات الشهرية   3
 كبيرة جداً 0.510 4.348  .ية استالم الدفعات الشهرية وتوثيقهاأنا راضيه  عن آل  4
 كبيرة جداً 0.718 4.174  اعلم تماما كم بلغ رصيد توفيراتي   5

اعرف تماما ما هي اآللية التي تحسب فيها األرباح علـى             6
  أرصدتي 

  كبيرة 0.937 3.840

  جداًكبيرة 0.629 4.129   لدي معرفة كافية  بإجراءات البرنامج    7
  كبيرة 1.054 3.233  انقطع بشكل مؤقت عن دفع أقساط  التوفير   8
  ضعيفة 1.045 2.555  انقطعت بشكل نهائي عن  دفع أقساط التوفير   9

  كبيرة 0.865 3.945  أستلم أرباحي بشكل دوري   10
  كبيرة 0.339 3.819  المتوسط العام   
  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة هي. 

 

أن أعلى متوسط حسابي لمجال رضا المنتـسبات عـن طبيعـة            ) 1.4(جة في الجدول    أظهرت النتي 
التوفير كان للفقرة الرابعة، حيث أن متوسط إجابات المبحوثات عن الرضا من آلية استالم الدفعات               

 0.937، وبانحراف معياري    4.34الشهرية وتوثيقها بالكبيرة جداً كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي          
حيث أنهن أكدن أن هناك آلية واضحة تعتمد        . ى تركيز إجابات المبحوثات وعدم تشتتها     مما يدل عل  
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عليها الجمعية في توزيع الدفعات الشهرية على المنتسبات وتوثيق هذه الدفعات في الدفاتر الرسمية              
  .والسجالت اليومية للجمعية لما له من ضرورة في حفظ حقوق المنتسبات والجمعية في آن واحد

  
  لمجال رضا المنتسبات عن طبيعة التوفير      أن أدنى متوسط حسابي   ) 1.4( أظهرت نتائج الجدول     كما

كان للفقرة التاسعة حيث أن متوسط إجابات المبحوثات عن انقطعت بشكل نهائي عن أقساط التوفير               
،  حيث أن المبحوثات     1.045، وبانحراف معياري    2.55ضعيفة، كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي       

دن على أنهن لم ينقطعن بشكل نهائي عن دفع أقساط التوفير ألي سـبب كـان، فمـن سـؤال                    يؤك
المبحوثات تبين أنه في أصعب الظروف كانقطاع الرواتب والظروف االقتصادية الصعبة لم تنقطع             

  .المنتسبات عن دفع أقساط التوفير وااللتزامات المترتبة عليهن للجمعية
  

فقد أظهـرت نتـائج الجـدول       مجال رضا المنتسبات عن طبيعة التوفير       لأما بالنسبة للمتوسط العام     
، وبانحراف معياري   3.81كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي      أن المتوسط العام قد كان كبيراً       ) 1.5(

، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن المبحوثات من عينة الدراسـة المنتـسبات إلـى                   0.339
طبيعة التوفير في الجمعيات النسوية، وما توفره هـذه         ل كبير عن    الجمعيات النسوية راضيات بشك   

  2009 وهذا يتفق مع ما توصل أليه قادوس الجمعيات من مصدر مالي للمرأة الفلسطينية
  

  درجة رضا المنتسبات عن طبيعة االقراض . 2.1.1.4
  

سـتجابات  المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة، ودرجـة االسـتجابة ال           :أ-2.4جدول  
  المنتسبات حول درجة رضاهن عن طبيعة اإلقراض في الجمعيات 

  

  المتوسط  )البرامج(نص الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة
  

جمعية التوفير هي الوحيدة التي تقدم الخدمة المالية  فـي             1
  .مكان سكني 

  كبيرة 0.741 3.955

قراضـية  إجراءات الجمعية أفضل مـن المؤسـسات اال         2
  .والبنوك  في منح القروض 

  كبيرة جداً 0.634 4.227

  كبيرة جداً 0.688 4.106  .إجراءات إعطاء القروض سهلة    3
  كبيرة جداً 0.748 4.075  المدة الزمنية الستالم القرض مقبولة ومنافسة   4
  كبيرة 0.858 3.952 الكفاالت ليست صعبة فهي مقبولة في الريف وعند النساء   5
  كبيرة 1.057 3.718  .حجم القرض مناسب   6
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة، ودرجـة االسـتجابة السـتجابات            :ب-2.4جدول  
  المنتسبات حول درجة رضاهن عن طبيعة اإلقراض في الجمعيات 

  

  المتوسط  )البرامج(نص الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة
  

  كبيرة 1.042 3.513  .غير مقيد طبيعة القرض   7
  كبيرة 0.911 3.809  .فترة السماح للقرض كافية   8
  كبيرة 0.993 3.796  . فترة سداد القرض كافية  9

  ضعيفة 1.209 2.672  قدمت طلب قرض وأنا بحاجة ماسة له ولم احصل عليه   10
  بيرةك 0.868 3.802  . الجمعية تساعد في إعداد الجدوى االقتصادية للقرض  11
  كبيرة 0.482 3.784  . المتوسط العام  
  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة هي. 

 

لمجال رضا المنـسبات عـن طبيعـة         أن أعلى متوسط حسابي   ) 2.4(أظهرت النتيجة في الجدول     
 كان للفقرة الثالثة، حيث أن متوسط إجابات المبحوثات عن إجراءات القروض وإعطائهـا              اإلقراض

 ممـا يـدل     0.688، وبانحراف معياري    4.10اً كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي       سهلة بالكبيرة جد  
حيث أنهن أكدن أن اإلجراءات التي يتم بها إعطـاء          . على تركيز إجابات المبحوثات وعدم تشتتها     

المنتسبات القروض الالزمة للمشاريع هي سهلة في حد ذاتها وال تتطلب إجراءات معقـدة كبـاقي                
 بإعطاء قروض كالبنوك مثالً وأي مؤسسات أخرى، حيث أن لهذه الجمعيـات            المؤسسات التي تقوم  

الدور المهم الذي تلعبه في تمكين النساء اقتصادياً اللواتي ال يستطعن توفير ضمانات تطلبها البنوك               
التجارية مقابل الحصول على قرض منها، فإن االرتباط بين التسليف واالدخار يبدو مقبوال كآليـة               

  .وض لهن، وأكثر راحة أيضا من برامج إقراض أخرىضمان للقر
  

لمجال رضـا المنـسبات عـن طبيعـة         أن أدنى متوسط حسابي     ) 2.4(كما أظهرت نتائج الجدول     
 كان للفقرة العاشرة حيث أن متوسط إجابات المبحوثات عن قدمت طلب قرض وأنا بحاجة               اإلقراض

، وبـانحراف معيـاري     2.67 الحسابي   ماسة له ولم احصل عليه ضعيفة، كما هو مثبت بالمتوسط         
،  حيث أن المبحوثات يؤكدن على أن هذه الجمعيات لم تقـم بالـسابق بـرفض أي طلـب              1.209

لإلقراض موجه من قبلهن حيث أنها تراعي ظروف المنتسبات إلى الجمعيـة وحـاجتهن الماسـة                
لى تحسين المستوى   مساعدة للنهوض بالمرأة والعمل ع    للقروض، وبما أن هذه الجمعيات هي وسيلة        

االجتماعي واالقتصادي لها فإنه من النادر أو من غير المحتمل إن تقوم أي منتسبة بتقـديم طلـب                  
  .الحصول على قرض ويتم رفضه من قبل الجمعية



 74

 لمجال رضا المنسبات    أن المتوسط العام  ) 2.4(أما بالنسبة للمتوسط العام فقد أظهرت نتائج الجدول         
، وبـانحراف معيـاري     3.78كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي      كان كبيراً    قد   عن طبيعة اإلقراض  

، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن المبحوثات من عينة الدراسـة المنتـسبات إلـى                   0.482
الجمعيات النسوية راضيات بشكل كبير عن آلية اإلقراض من هـذه الجمعيـات، حيـث أن هـذه                  

أة الفلسطينية، والعمل على النهوض بهـا والتحـسين مـن           الجمعيات لها دور بارز في خدمة المر      
الوضع االقتصادي لجميع المنتسبات وعلى كافة األصعدة بما يتوفر لهذه الجمعيات مـن إمكانيـات               

 وهـذا   خاصة وأن هذه الجمعيات تعد جمعيات غير ربحية هدفها األول تقديم خـدمات لمنتـسبيها              
  ).2003(امعة بيرزيت ج/ يتعارض مع دراسة مركز التعليم المستمر

  
               بهدف اإلجابة على سؤال الدراسة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني من أسئلة الدراسة والـذي

ما اآلثار االقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيـات           "ينص على   
 المعياريـة   فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات       ؟"النسوية في الضفة الغربية   

لجميع فقرات االستبانة المتعلقة اآلثار االقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف كل على حـدة،             
  : ولجميع فقرات المجال مجتمعة وفيما يلي توضيح لهذه النتائج

  
اآلثار اقتصادية  لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية فـي             . 3.1.1.4

  .ةالضفة الغربي
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ودرجة االستجابة ألعلى عشرة آثـار          : أ-3.4جدول  
  .اقتصادية  لبرنامج التوفير والتسليف مرتبة تنازلياً بحسب المتوسط الحسابي

  

الرقم   الرقم
  المتوسط  نص الفقرة  باإلستبانة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  درجة
  األثر

إلى برنامج التوفير والتسليف ساهم      انضمامي    22  1
  في  زيادة ملكيتي لألسهم والتوفيرات 

  كبيرة جدا 0.614 4.412

 انضمامي إلى برنامج التوفير والتسليف ساهم   23  2
  في الحصول على قرض 

  كبيرة جدا 0.621 4.271

ساهم برنامج التوفير والتسليف في تمكيني  من          34  3
  ل جيد إدارة المشاريع الصغيرة بشك

  كبيرة جدا 0.716 4.054

 برامج التوفير والتسليف في وصولي إلى       ساهم  33  4
  خدمات مالية سهلة 

  كبيرة جدا 0.681 4.003



 75

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ودرجة االستجابة ألعلى عشرة آثار         : ب-3.4جدول  
  .ب المتوسط الحسابياقتصادية  لبرنامج التوفير والتسليف مرتبة تنازلياً بحس

  

الرقم   الرقم
  باإلستبانة

  المتوسط  نص الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  درجة
  األثر

ساهم برنامج التوفير والتسليف فـي التعـرف          37  5
  على أفكار مشاريع ناجحة 

3.958 0.774 
 كبيرة

ساهم برنامج التوفير والتسليف فـي تـدريبي          35  6
  ألدنى  على األمور المالية بالحد ا

3.945 0.747 
 كبيرة

ساهم برنامج التوفير على مساعدتي في معرفة         38  7
  احتياج السوق قبل البدء بمشروعي 

3.911 0.762 
 كبيرة

ساهم برنامج التوفير والتسليف فـي تعريفـي          39  8
  على تقنيات التبكيت والتصنيف الحديثة 

3.878 0.834 
 كبيرة

يف على مساعدتي     برامج التوفير والتسل    ساهم    36  9
  على تسويق منتجاتي 

3.840 0.908 
 كبيرة

10  40  
ساهم برنامج التوفير والتسليف على تحـسين       

 0.735 3.814  البنية التحتية لمشروعي من خالل القروض 
 كبيرة

  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة هي. 

  
ية كـان للفقـرة اثنـان       أن أعلى متوسط حسابي لآلثار االقتصاد     ) 3.4(أظهرت النتيجة في الجدول     

وعشرون، حيث أن متوسط إجابات المبحوثات عن انضمامي إلى برنامج التوفير والتسليف سـاهم              
، 4.41في  زيادة ملكيتي لألسهم والتوفيرات بالكبيرة جداً كما هـو مثبـت بالمتوسـط الحـسابي                  

حيـث أن عينـة   .  مما يدل على تركيز إجابات المبحوثات وعدم تشتتها    0.614وبانحراف معياري   
الدراسة من المنتسبات يؤكدن على أن انضمامهن إلى برنامج التوفير والتسليف قد ساهم في زيـادة               
ملكيتهن لألسهم والتوفيرات، مما جعل الوضع االقتصادي لهن يعتبر جيد إلى حٍد ما، حيث أن هذه                

  . األسهم بمثابة مدخرات للمنتسبات يستعن بها وقت الحاجة
  

الثالثة والعشرون إذ أن متوسط إجابات المبحوثات عن انضمامي إلى برنـامج التـوفير              تليها الفقرة   
والتسليف ساهم  في الحصول على قرض كان كبيراً جداً كما هو مثبت في الجـدول حيـث بلـغ                    

، ومن إجابات عينة الدراسـة مـن        0.621 وبانحراف معياري    4.27المتوسط الحسابي لهذه الفقرة     
كدن على أن هذه البرامج ساهمت وبشكل كبير في حصولهن علـى القـروض              المبحوثات فإنهن يؤ  
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الالزمة إلقامة مشاريعهن أي أن هناك أثاراً اقتصادية جيدة وواضحة لهذه البرامج في توفير سـبل                
  .العيش للمنتسبات

  
 أما الفقرة الثالثة من حيث أعلى النسب كانت للفقرة الرابعة والثالثون  حيث كان متوسـط إجابـات          

ساهم برنامج التوفير والتسليف في تمكيني  من إدارة المشاريع الصغيرة بشكل جيد             المبحوثات عن   
، وهـذا إن    0.716 وبانحراف معياري قدره     4.05كبير جداً وقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة         

ـ                    ن دل على شيء فإنه يدل على أن المنتسبات إلى مثل هذه الجمعيات قد استفدن وبـشكل كبيـر م
البرامج المطروحة من قبل هذه الجمعيات حيث أن هذه البرامج قد ساهمت فـي اعتمـاد المـرأة                  

  .الفلسطينية على ذاتها في إدارة المشاريع الصغيرة والمدعومة من قبل هذه الجمعيات
  

كما تبين أن الفقرة الرابعة من حيث أعلى الفقرات قد حظيت بها الفقرة الثالثة والثالثون وقد كـان                  
سـاهم بـرامج التـوفير      توسط إجابات عينة الدراسة من المنتسبات إلى الجمعيات النسوية علـى            م

والتسليف في وصولي إلى خدمات مالية سهلة كبير جداً، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهـذه الفقـرة                 
، وقد كانت إجابات عينة الدراسة مـن المنتـسبات          0.681 أما االنحراف المعياري فقد بلغ       4.003
حة بهذا الشأن حيث أن مثل هذه البرامج قد جعلت الحصول على األموال والخـدمات الماليـة          واض

ميسر جداً بالنسبة لهن من خالل الضمانات التي تقدمها المنتسبات للحصول على الخدمات الماليـة               
  .الالزمة لتمويل مثل هذه المشاريع

  
يث أعلى ترتيب قد حظيت به الفقـرة        وقد اتضح من خالل الجدول السابق أن الفقرة الخامسة من ح          

السابعة والثالثون، حيث أن متوسط إجابات عينة الدراسة على ساهم برنامج التوفير والتسليف فـي               
 وبـانحراف   3.95التعرف على أفكار مشاريع ناجحة قد كان بدرجة كبيرة، وبمتوسط حسابي قدره             

لى الجمعية يؤكدن علـى أن بـرامج        ، حيث أن عينة الدراسة من المنتسبات إ       0.774معياري قدره   
التوفير والتسليف ساهمت بشكل كبير في تعرفهن على أفكار مشاريع ناجحة وذلك من خالل البدائل               
المطروحة والمقدمة من قبل هذه البرامج لطرح المزيد من أفكار المشاريع الـصغيرة والمتوسـطة               

  .وذلك لفائدة المجتمع الفلسطيني ككل
  

 من حيث أعلى ترتيب فقد حصلت عليها الفقرة الخامسة والثالثـون، حيـث أن               أما الفقرة السادسة  
ساهم برنامج التوفير والتسليف في تدريبي علـى األمـور          متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على       

 وبـانحراف   3.94المالية بالحد األدنى كان كبيراً وقد حظيت هذه الفقرة بمتوسط حـسابي قـدره               
حيث أن المنتسبات في الجمعية قد أكدن على أن هذه البرامج قـد وفـرت               ،  0.747معياري قدره   
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للمنتسبات التدريب الكافي والالزم للمعرفة التامة باألمور المالية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة التـي             
تخص المنتسبات وكيفية احتساب األرباح والخسائر وكيفية معرفة اإليرادات والتكاليف الالزمة لمثل            

  .مشاريعهذه ال
  

كما تبين من الجدول السابق أن الفقرة السابعة من حيث أعلى الفقرات قد كانـت للفقـرة الثامنـة                   
سـاهم  والثالثون، حيث أن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة من المنتسبات قد أجبن على الفقـرة                
 3.91 برنامج التوفير على مساعدتي في معرفة احتياج السوق قبـل البـدء بمـشروعي قـد بلـغ                 

 وبدرجة موافقة كبيرة، إذ أن المنتسبات يجمعن على إن برنـامج            0.762وبانحراف معياري قدره    
التوفير والتسليف قد أسهم بشكل ملحوظ في إدراك المنتسبات ومعرفتهن باحتياجات الـسوق مـن               

  .عالسلع ، وبناًء على ذلك فإنه أصبح بإمكانهن اختيار المشروع األفضل واألنسب لهن وللمجتم
  

وقد اتضح لنا من خالل الجدول السابق أن الفقرة الثامنة من حيث أعلى الفقرات قد حظيـت بهـا                   
الفقرة التاسعة والثالثون، حيث أن متوسط إجابات المبحوثات على  ساهم برنامج التوفير والتسليف              

 0.834ه  وبانحراف معياري قـدر 3.87في تعريفي على تقنيات التبكيت والتصنيف الحديثة قد كان     
وبدرجة استجابة كبيرة، حيث انه من المعلوم للجميع أن طرق عرض السلعة كـالغالف والـشكل                
والحجم له األثر الكبير في إقناع المستهلك في شراء هذه السلعة أو تلك، وإن مثل هذه البرامج قـد                   

ع وفرت للمنتسبات القدرة الكافية على التعرف على أحدث الطـرق فـي تبكيـت وتغليـف الـسل                 
  .والتصنيف بمختلف الطرق الحديثة

  
كما قد تبين أن الفقرة التاسعة من حيث أعلى الدرجات قد حظيت بها الفقرة السادسة والثالثـون إذ                  

ساهم   برامج التوفير والتسليف على مساعدتي علـى          أن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة على        
 وبدرجة استجابة كبيرة، ونالحـظ      0.908غ   وبانحراف معياري قد بل    3.84تسويق منتجاتي قد كان     

من خالل هذه اإلجابة أن لبرنامج التوفير والتسليف التي تقدمه الجمعيات النسوية أثر إيجابي واضح               
على المنتسبات حيث أنه أصبح بإمكان المنتسبات تسويق كافة منتجاتهن بشكل سليم وواضح، وذلك              

  .تسبات بخصوص هذه المواضيعمن خالل اإلرشادات والبرامج التي تقدم للمن
  

أما الفقرة العاشرة من حيث أعلى الفقرات  كان للفقرة األربعون حيث أن متوسط إجابات المبحوثات                
عن ساهم برنامج التوفير والتسليف على تحسين البنية التحتية لمشروعي مـن خـالل القـروض                 

،  حيث أن المبحوثـات      0.735، وبانحراف معياري    3.81كبيرة، كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي       
يجمعن على أن برامج التوفير والتسليف قد ساهمت بشكل كبير في تحسين البنية التحتية لمشاريعهن               



 78

من خالل القروض المقدمة من قبل هذه الجمعيات، حيث أنه أصبح بإمكان المنتسبات التوسع فـي                
 هذه المشاريع في أكثر مـن       المشاريع الخاصة بهن، كما أنهن أصبح قادرات على تسويق منتجات         

  .سوق محلي، وبمختلف المناطق نتيجة توفر األموال الالزمة لذلك
  

، ويتعارض مع دراسة جوديـث براندسـما ورفيقـة شـوالي            )2008(وهذا يتفق مع دراسة شقير      
)1998.(  
  
  : على مستوى المجال الكلي)ب
  

ستجابة على المجـال الكلـي      المتوسط  الحسابي  واالنحراف المعياري ، ودرجة اال        : 4.4جدول  
  .لآلثار االقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف 

  

  المتوسط   المجال الكلي  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  درجة 
  األثر

  كبيرة 0.408 3.599  اآلثار االقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف  1
  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة هي. 

  
أن المتوسط العام قـد     ) 4.4(الكلي لآلثار االقتصادية  فقد أظهرت نتائج الجدول         أما بالنسبة للمجال    

، ويعـزو الباحـث     0.408، وبانحراف معياري    3.59كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي      كان كبيراً   
السبب في االرتفاع الملحوظ في متوسطات إجابات المبحوثات على مجال اآلثار االقتصادية هو مـا       

  .من فائدة كبيرة في تحسين المستوى االقتصادي للمنتسبات في هذه البرامجلهذه البرامج 
، ويتعارض مع دراسة جوديـث براندسـما ورفيقـة شـوالي            )2008(وهذا يتفق مع دراسة شقير      

)1998.(  
  

اآلثار اإلجتماعية  لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في            . 4.1.1.4
  .ةالضفة الغربي

  
            ما اآلثار اإلجتماعيـة    "النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي ينص على

 ؟"لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النـسوية فـي الـضفة الغربيـة     
بهدف اإلجابة على سؤال الدراسة السابق فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات            و
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ة لجميع فقرات االستبانة المتعلقة اآلثار االجتماعية لبرنامج التوفير والتسليف كـل            المعياري
  : على حدة، ولجميع فقرات المجال مجتمعة وفيما يلي توضيح لهذه النتائج

  

  :على مستوى الفقرات) 1
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة ألعلـى عـشرة آثـار            : 5.4جدول  
ماعية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية فـي الـضفة             اجت

  .الغربية مرتبة تنازلياً بحسب المتوسط الحسابي
  

الرقم   الرقم
  المتوسط  نص الفقرة  باإلستبانة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  درجة
  األهمية

1  
بناء عالقـات   ساهمت  برامج التوفير والتسليف  في         52

  اعية بيني وبين بقية األعضاء اجتم
  كبير جداً 0.713 4.187

2  
  برامج التوفير والتسليف في زيادة الوعي        ساهمت   55

  عندي 
  كبير جداً 0.712 4.171

3  
ساهمت   برامج التوفير والتسليف في توفر  الحيـاة            48

  الديمقراطية في سلوكي 
  كبير جداً 0.707 4.128

4  
توفير في زيادة روح العمل     تسهم برامج التسليف وال    51

  التطوعي عندي 
  كبير جداً 0.689 4.100

5  
ساهمت  برامج التوفير والتـسليف فـي شـعوري  45

  بالمكانة أمام زوجي 
  كبير جداً 0.641 4.085

  كبير جداً 0.653 4.074  ساهمت برنامج التوفير والتسليف ببناء شخصيتي  54  6

7  
 من فرصتي فـي     ساهمت برنامج التوفير والتسليف    57

  المشاركة باألنشطة الوطنية 
  كبير جداً 0.750 4.072

8  
ساهمت  برامج التوفير والتسليف النساء في ضـمان  44

  حياة كريمة لي وألسرتي 
  كبير جداً 0.674 4.054

9  
ساهمت برنامج التوفير والتـسليف مـن فرصـتي          58

  بالمشاركة باألنشطة االجتماعية 
  كبير جداً 0.752 4.039

  كبير جداً 0.857 4.018  .ساهمت  برامج التوفير والتسليف  من إبداعي  23  10
  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة هي. 

 

أن أعلى متوسط حسابي لآلثار االجتماعية كـان للفقـرة اثنـان            ) 5.4(أظهرت النتيجة في الجدول     
والتسليف  فـي بنـاء      وخمسون، حيث أن متوسط إجابات المبحوثات عن ساهمت  برامج التوفير            
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، 4.18عالقات اجتماعية بيني وبين بقية األعضاء بالكبيرة جداً كما هو مثبت بالمتوسط الحـسابي               
حيـث أن عينـة   .  مما يدل على تركيز إجابات المبحوثات وعدم تشتتها    0.713وبانحراف معياري   

رامج التي نقدم من قبـل      الدراسة من المنتسبات أجمعن على أن هناك فائدة اجتماعية كبيرة لهذه الب           
لجمعيات، إذ أن هذه البرامج تعمل على توطيد العالقات ما بين المنتسبات وأعضاء الجمعية كافـة،             
من خالل التعاون المشترك بينهم، ونظراً لتشابه الظروف المحيطة بالمنتسبات جميعهن فـإن ذلـك            

  .يسهل عملية االندماج واالنخراط مع باقي األعضاء في الجمعية
  

كما اتضح من خالل البيانات الواردة في الجدول أعاله أن الفقرة الثانية من حيـث أعلـى النـسب                   
والتابعة لمجال اآلثار االجتماعية قد حظيت بها الفقرة الخامسة والخمسون، حيث انه قد بلغ المتوسط               

 4.171دي  الحسابي إلجابات المبحوثات على ساهمت  برامج التوفير والتسليف في زيادة الوعي عن            
 وبدرجة استجابة كبيرة جداً، ومن خالل هذه اإلجابات فقـد اتـضح أن              0.712والنحراف معياري   

لهذه البرامج الفائدة االجتماعية الكبيرة للمنتسبات حيث أن المنتسبات في هذه الجمعيات النسوية قـد               
يـومي وبـشكل    أصبحن أكثر وعي وإدراك باألمور المحيطة بهن، حيث أنه ومن خالل التعامل ال            

مباشر مع المجتمع فقد أصبح بمقدور المنتسبات التعرف على حاجات المجتمع األساسية وتلبيتها من              
  .خالل التفاعل المستمر والدائم مع المجتمع المحيط

  
أما الفقرة الثالثة من حيث أعلى الفقرات فقد حصلت عليها الفقرة الثامنـة واألربعـون، حيـث أن                  

ات على ساهمت  برامج التوفير والتسليف في توفر  الحياة الديمقراطية في             متوسط إجابات المبحوث  
 وبدرجة استجابة كبيرة جـداً، حيـث أن         0.707 وبانحراف معياري قدره     4.128سلوكي قد كان    

البرامج التي توفرها الجمعية قد أسهمت في توفير الحياة الديمقراطية للمنتسبات وذلك مـن خـالل                
 في جميع األنشطة االجتماعية والمساواة التي حصلن عليها جراء انخـراطهن            المشاركة الفعالة لهن  

  .في سوق العمل
  

كما تبين من الجدول السابق أن الفقرة الرابعة من حيث أعلى الدراجات كانت قد حـصلت عليهـا                  
الفقرة الواحد والخمسون إن متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة من المنتسبات على تـسهم بـرامج                

 وبانحراف معيـاري قـدره      4.10سليف والتوفير في زيادة روح العمل التطوعي عندي قد كان           الت
 وبدرجة استجابة كبيرة جداً، وهذا يعني أن المنتسبات من عينة الدراسة مـن النـساء فـي                  0.698

الجمعيات النسوية قد اجمعن أن برامج التسليف والتوفير قد عملت على زيادة روح العمل التطوعي               
  .ن من خالل المشاركة الفعالة في جميع األنشطة االجتماعيةلديه
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كما أظهرت نتائج الجدول أن الفقرة الخامسة من بين أعلى الفقرات قد حظيت بها الفقرة الخامـسة                 
واألربعون إذ أن إجابات المبحوثات على ساهمت  برامج التوفير والتسليف في شعوري  بالمكانـة                

 وبدرجـة   0.641 وبانحراف معياري قدره     4.08ط حسابي قدره    أمام زوجي قد حصلت على متوس     
استجابة كبيرة جداً، فمما ال شك به بأن العمل للمرأة جبناً إلى جنب جنب مع الرجل له أهمية كبيرة                   
في رفع مكانتها االجتماعية وفرض احترامها على المجتمع وعلى العائلة حيث أنها أصبحت تشارك              

  .و فعال وضروري في المجتمع وفي األسرة في آن واحدفي زيادة الدخل إذاً هي عض
  

وقد اتضح لنا من خالل الجدول أن الفقرة السادسة من بين أعلى الفقرات قد حظيـت بهـا الفقـرة                    
الرابعة والخمسون، فقد كانت إجابات المبحوثات على ساهمت برنامج التـوفير والتـسليف ببنـاء               

 وبدرجة اسـتجابة كبيـرة      0.653 معياري قدره     وانحراف 4.07شخصيتي وبمتوسط حسابي قدره     
جداً، وقد أكدن المنتسبات إلى الجمعيات النسوية أن برامج التوفير والتسليف قد عملت وبشكل كبير               
على بلورة شخصية المرأة وإعادة بنائها من الناحية االجتماعية حيث أنه ومن خالل انخراط المرأة               

ديدة عن المجتمع مما سـاعد هـذا الـشيء فـي بنـاء              في سوق العمل فقد اتضحت لهن مفاهيم ج       
  .شخصياتهن وزيادة طموحهن إلى الوصول إلى أفضل المستويات

  
أما بالنسبة للفقرة السابعة من حيث أعلى المتوسطات فقط كانت للفقرة السابعة والخمسون حيـث أن      

ركة باألنـشطة   ساهمت برنامج التوفير والتسليف من فرصتي في المـشا        المبحوثات قد اجبن على     
 وكانت درجة االستجابة على     0.750 وبانحراف معياري قدره     4.07 بمتوسط حسابي قدره     الوطنية

هذه الفقرة كبيرة جداً، حيث انه مما ال شك فيه فإنه منذ القدم كان هناك دور مهم للمرأة الفلسطينية                   
البرامج وما تقدمـه مـن      واألحداث السياسية الواقعة في األراضي الفلسطينية ولكن من خالل هذه           

الدعم المادي والمعنوي للمرأة فقد أصبح للمرأة الدور البارز والمهم في األنشطة الوطنية والفعاليات              
  .االجتماعية المهمة التي من شأنها أن تعمل على دخول المرأة على المعترك السياسي والنضالي

  
 حصلت عليها الفقرة الرابعة واألربعون حيث       كما تبين لنا أن الفقرة الثامنة من بين أعلى الفقرات قد          

أن إجابات المبحوثات على ساهمت  برامج التوفير والتسليف النساء في ضمان  حياة كريمـة لـي                  
 وبدرجـة اسـتجابة     0.674 وبانحراف معياري قدره     4.05وألسرتي قد كان المتوسط الحسابي له       

ودور هذه البرامج فـي تحـسين الظـروف         كبيرة جداً، حيث أن المنتسبات على علم ويقين بأهمية          
المعيشية لهن وألسرهن في ظل الظروف االقتصادية الصعبة حيث أن اغلب المنتـسبات ال معيـل                
لهن إال ما قل نتيجة أسر أو استشهاد معيل األسرة ولذلك فإن هذه البرامج كانـت بمثابـة حجـر                    

  .األساس ألغلب فئات المجتمع الفلسطيني
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الل األرقام الواردة في الجدول السابق أن الفقرة التاسعة مـن حيـث أعلـى               وقد تبين أيضاً من خ    
الفقرات قد حظيت بها الفقرة الثامنة والخمسون أن إجابات عينة الدراسـة مـن المنتـسبات علـى                  
ساهمت برنامج التوفير والتسليف من فرصتي بالمشاركة باألنشطة االجتماعية قـد بلـغ المتوسـط           

 وبدرجة استجابة كبيرة جداً، حيـث أن المنتـسبات          0.752افه المعياري    وانحر 4.03الحسابي له   
يؤكدن على أن هذه البرامج أال وهي برامج التوفير والتسليف قد ساهمت في زيادة الفـرص أمـام                  
المرأة الفلسطينية بالمشاركة باألنشطة االجتماعية المختلفة أي انه أصبح بإمكانهن التفاعل والتواصل            

  .مجتمعالمستمر مع ال
  

أن الفقرة العاشرة من بين أعلى عشر فقرات قد حظيت به للفقرة            ) 5.4(كما أظهرت نتائج الجدول     
الثالثة والعشرون حيث أن متوسط إجابات المبحوثات عن ساهمت  برامج التوفير والتسليف  مـن                

،  حيـث    0.857، وبانحراف معياري    4.01كبيرة جداً، كما هو مثبت بالمتوسط الحسابي        .  إبداعي
أن عينة الدراسة من المبحوثات المنتسبات في الجمعيات لديهن إلمام ووعي كـافي بأهميـة هـذه                 
الجمعيات من الناحية االجتماعية حيث أن هذه الجمعيات تعمل على زيادة الوعي والتثقيـف لـدى                
 المنتسبات مما يسهم بشكل كبير في إبداعهن وتطورهن، وإظهار مواهبهن مـن خـالل المـشاريع            

  .المقدمة والبرامج التعليمية وما إلى ذلك من فائدة مرجوة من قبل هذه الجمعيات
  

توصـلت الدراسـة أن برنـامج       في دراسته التي     )2005(وهذا يتفق مع ما توصل إليه  التميمي         
جمعيات التوفير والتسليف ضمن إطار اإلغاثة الزراعية يعتبر نموذجا تتوافر فيه عوامـل النجـاح               

نوك الفقراء من حيث األهداف، نظرا إلى أن االرتباط بين التوفير والتسليف يبدو فعاال              ويقترب من ب  
  كآلية ضمان للقروض

  
  : على مستوى المجال الكلي)ب
  

المتوسط  الحسابي  واالنحراف المعياري ، ودرجة االستجابة علـى المجـال الكلـي               : 6.4جدول  
  .لآلثار االجتماعية لبرنامج التوفير والتسليف 

  

  المتوسط  المجال الكلي  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  درجة
  التقدير

  كبيرة 0.472 3.816  اآلثار االجتماعية لبرنامج التوفير والتسليف  1
  درجات) 5(أقصى درجة لالستجابة هي. 
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ـ    ) 6.4(أما بالنسبة للمجال الكلي لآلثار االجتماعية  فقد أظهرت نتائج الجدول             د أن المتوسط العام ق
، ويعزي الباحث السبب    0.472، وبانحراف معياري    3.81هو مثبت بالمتوسط الحسابي     كان كبيراً   

في االرتفاع الملحوظ في متوسطات إجابات المبحوثات على مجال اآلثار االجتماعيـة  إذ تـساهم                
تقاء بهـذه   جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية بتقديم الخدمة لمجتمع النساء الفلسطيني واالر          

الشريحة المهمة من شرائح مجتمعنا بما يعزز مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي في إحـداث               
مبدأ تنظيم األشخاص في الجمعية التعاونية واهتمام العضو باآلخرين باعتبـار  االجتماعية، حيث أن  

لمفتـرض تـوفره فـي    فمثال أسلوب العمل الـديمقراطي ا . أن الجمعية التعاونية جزء من المجتمع    
الممارسات اليومية في الجمعيات التعاونية يوفر حياة ديمقراطية تساهم في توعية وتثقيف األعضاء             

  والتي بدورها تفرض تأثيرها على المجتمع المحلي وبالتالي على المجتمع ككل، 
  

  قات ما أهم المعي"النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  من أسئلة الدراسة والذي ينص على
بهدف اإلجابة على سؤال الدراسة السابق   والتنموية التي تواجه برنامج التوفير والتسليف؟

فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات االستبانة المتعلقة 
بدرجة بقياس أهم المعيقات التنموية التي تواجه برنامج التوفير والتسليف مجتمعة، وفيما 

  : لي توضيح لهذه النتائجي
 

أهم المعيقات التنموية التي تواجه برنامج التوفير والتسليف من وجهة نظر المنتسبات . 5.1.1.4
 .في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية

  
  :على مستوى الفقرات) ا
  

التنمويـة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة االستجابة ألهم المعيقات  : 7.4جدول  
التي تواجه برنامج التوفير والتسليف من وجهة نظر المنتسبات في الجمعيات النـسوية             

  . مرتبة تنازلياً بحسب المتوسط الحسابيفي الضفة الغربية
  

الرقم   الرقم
  المتوسط  نص الفقرة  باإلستبانة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  درجة
  التقدير

  كبيرة 0.993 3.817  .اضية بشكل عامالنظرة الدينية للبرامج االقر 68  1
  كبيرة 1.331 3.399  . عدم االستقرار االقتصادي 67  2
  كبيرة 1.214 3.345  .تدني المستوى التعليمي لبعض العضوات 69  3
  كبيرة 1.194 3.024  . عدم قدرة سداد اإلقراض في الوقت المناسب 74  4
  كبيرة 1.210 3.011  .إجراءات المؤسسات المنافسة أسرع وأسهل 76  5
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 أن أعلى متوسط حسابي     ، والذي تعرضه الدراسة فيما هو اعاله        )7.4(أظهرت النتيجة في الجدول     
للمعيقات التنموية التي تواجه برنامج التوفير والتسليف كان للفقرة الثامنـة والـستون، حيـث أن                

بالكبيرة كما هو مثبت    . متوسط إجابات المبحوثات عن النظرة الدينية للبرامج االقراضية بشكل عام         
 مما يدل على تركيـز إجابـات المبحوثـات    0.993، وبانحراف معياري 3.81بالمتوسط الحسابي   

  . وعدم تشتتها
  

أن المنتسبات في الجمعيات التي تقوم على برامج التوفير والتسليف يؤكدن علـى أن  وهذا يعود الى    
هو نظرة المجتمع لمثل هذه البرامج على أن        من أهم المعيقات التي تواجه هذه الجمعيات في عملها          

القروض هي بحد ذاتها حرام بسبب الفوائد المأخوذة على هذه القروض، وبالتالي عـزوف بعـض                
  .المواطنين إلى االنخراط بهذه الجمعيات لألسباب الدينية

  
ة الـسابعة   أما الفقرة الثانية من بين أهم المعيقات التي تواجه هذه البرامج فقد حظيـت بهـا الفقـر                 

والستون حيث أن المبحوثات من عينة الدراسة قد اجبن على عدم االستقرار االقتصادي بمتوسـط               
 ودرجة استجابة كبيرة، حيث بينت المنتـسبات  1.331 وبانحراف معياري قدره 3.39حسابي قدره  

هـو  إلى الجمعيات النسوية أن هناك معيقات جمة تواجه سير عمل هذه البرامج لكن مـن أهمهـا                  
الوضع االقتصادي الغير مستقر نتيجة الظروف السياسية الصعبة التـي تعيـشها المنطقـة ككـل                
وفلسطين باألخص فنتيجة اإلغالقات المتكررة وسياسات القمع من قبل سلطات االحتالل فإن هناك             
بعض الصعوبات التي تقع بها المنتسبات عند تسويق منتجاتهن، أو عدم تـوفر المـواد األساسـية                 

  .لالزمة لسير المشروع بشكل سليموا
  

كما كانت الفقرة الثالثة من أعلى الفقرات فقد حظيت بها الفقرة التاسعة والستون حيث أن المبحوثات                
 وبـانحراف   3.34قد اجبن على تدني المستوى التعليمي لبعض العضوات بمتوسط حسابي قـدره             

سبات يؤكدن أن للتعليم أهميـة كبيـرة         وبدرجة استجابة كبيرة، حيث أن المنت      1.214معياري قدره   
وواضحة في سير عمل هذه الجمعيات ولكن من أحد المعيقات التي تواجه مثل هذه البـرامج هـو                  
المستوى التعليمي المتدني لبعض األعضاء مما قد يسهم في فشل بعض الخطط أو عرقلـة بعـض                 

  .البرامج
  

سبعون فقد كانت إجابات المبحوثات علـى عـدم         أما الفقرة الرابعة فقد حظيت بها الفقرة الرابعة وال        
 وبانحراف معياري قـد بلـغ       3.02قدرة سداد اإلقراض في الوقت المناسب بمتوسط حسابي قدره          

 ودرجة استجابة كبيرة، فمن المعلوم للجميع أن هناك بعض الصعوبات التـي قـد تواجـه                 1.194
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ب األوضاع المعيشية الصعبة أو تعثر      المنتسبات في سداد دفعات القرض التي قد تتراكم عليهن بسب         
مشاريعهن لذلك فإن هذا الشيء قد يشكل معيق كبير أمام استمرار الجمعية في إعطـاء القـروض                 
وتحمل مديونية تفوق قدراتها المالية وبالتالي عدم المقدرة على إعطـاء القـروض الالزمـة ألي                

  .منتسبة إال في حال سداد القروض السابقة
  

المعيقـات  أن الفقرة الخامسة من بين أعلى الفقرات على مجـال           ) 5.4(ج الجدول   كما أظهرت نتائ  
 كان للفقرة السادسة والـسبعون حيـث أن متوسـط           التي تواجه برنامج التوفير والتسليف    التنموية    

كبيرة ، كمـا هـو مثبـت        ..  إجابات المبحوثات عن إجراءات المؤسسات المنافسة أسرع وأسهل       
،  حيث أن عينة الدراسـة مـن المبحوثـات    1.210، وبانحراف معياري    3.01بالمتوسط الحسابي   

المنتسبات في الجمعيات لديهن إلمام ووعي كافي بأن من أهم المعيقات التي تعيق عمل مثـل هـذه                  
الجمعيات هي التسهيالت الممنوحة من قبل بعض المؤسسات والتي تكون في العادة فـي وضـعه                

مل هذه المؤسسات المنافسة على تقديم تسهيالت للقروض وطرق         تنافسي مع هذه الجمعيات حيث تع     
  . لتجذب المواطنين لهاالتسليف وآلية الدفع

  
، كما يتفق أيضاً نتائج هذه الدراسة مع ما توصل اليـه            ) 1991(وهذا يتفق مع دراسة الزغموري      

دراسـة  ، وكذلك   )2000(، ويتفق ايضاً مع دراسة أحمد صالح أحمد الغامدي          ) 2009(صرصور  
ود وعلي وأبـو صـندل والفـضالة والبحيـري          ومثيله دراسة   ) 2001(دراسة الزمزمى وجريس    

 )2003(، ويتعارض مع دراسة بشر ) 2007(

 

  : النتائج المتعلقة بفحص فرضيات الدراسة ومناقشتها.2.1.4
  

 ًلة ال توجد فروق ذات دال    : "النتائج المتعلقة بفحص الفرضية األولى والتي تنص على       : أوال
بين متوسطات إجابات أفراد العينـة      ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية      

فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتـسبات فـي             
 .  لمتغير المحافظةالجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى

  
 One(سة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التبـاين األحـادي   لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدرا

way- ANOVA(   الختبار مستوى داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسـة، والجـداول 
 :  التالية توضح نتائج هذا االختبار
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المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة علـى اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية             : 8.4جدول
نامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية فـي الـضفة الغربيـة              لبر

  حسب متغير المحافظة 
  

 الدرجة الكلية اآلثار االجتماعية للبرنامج اآلثار االقتصادية للبرنامج المجاالت

 3.754 3.908 3.6 أريحا

 3.756 3.908 3.604 الخليل

 3.705 3.802 3.608 القدس

 3.679 3.814 3.544 بيت لحم

 3.761 3.818 3.704 جنين

 3.826 3.947 3.705 رام اهللا

 3.948 4.115 3.78 سلفيت

 3.981 4.117 3.845 طوباس

 3.744 3.834 3.653 طولكرم

المتوسطات 
 الحسابية 

 3.337 3.422 3.252 نابلس

  
الختبار مـستوى داللـة     ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      : 9.4جدول  

الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية           
لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الـضفة الغربيـة             

  حسب متغير المحافظة 
  

 كليةالدرجة ال اآلثار االجتماعية  اآلثار االقتصادية  المحاور

 13.996 16.747 12.756 مجموع المربعات

 9 9 9 درجات الحرية
بين 

المجموعات
 1.555 1.861 1.417 متوسط المربعات

 68.767 118.586 88.556 مجموع المربعات

 598 598 598 درجات الحرية

مصدر 
 التباين 

داخل 
المجموعات

 0.115 0.198 0.148 متوسط المربعات

 F 9.571 9.383 13.523قيمة 

 *0.000 *0.000 *0.000 مستوى الداللة

  
  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 9.4(يالحظ من خالل استعراض الجدول 



 87

بين متوسطات إجابات أفراد العينة على مجال اآلثار االقتصادية للبرنامج          )  α ≥ 0.05(اإلحصائية  
، وهذه القيمة األصغر    )0.000(لغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار    حسب متغير المحافظة، حيث ب    

وعليه ترفض الفرضية الصفرية المفترضـة،      )  α ≥ 0.05(من قيمة الداللة اإلحصائية المفترضة      
وقد يكون السبب عائداً إلى أن أفراد العينة من المنتسبات على اختالف المحافظة التي تسكن بها كل                 

ناك آثار اقتصادية لمثل هذه البرامج المقدمة من قبل الجمعيات حيـث أن كـل               منهن، يؤكدن بأن ه   
منطقة تتأثر بهذه البرامج تبعاً للوضع االقتصادي التي تعيشه كل منطقـة، واخـتالف المـستويات                
االقتصادية في كل محافظة، كما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في اآلثار االجتماعية حسب               

وهي أدنى من القيمة المفروضة،     ) 0.000( حيث بلغت الداللة اإلحصائية لالختبار       متغير المحافظة 
وعليه فإن كل محافظة من المحافظات المذكورة تتأثر بدرجة متفاوتة عن المحافظة األخرى، حيث              

  . إن هناك محافظات تتميز ببعض العادات والتقاليد الراسخة التي ال يمكنها أن تغيرها بسهوله
  

تبين وجود فروق دالة إحصائياً في مجال اآلثار االقتصادية للبرنـامج           ): 10.4(الجدول  يتضح من   
 توجد فروق بين محافظة الخليل ونابلس وكانت الفروق لصالح محافظة الخليل،             :على النحو التالي  

كما توجد فروق بين محافظة القدس ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة القدس، كما أن هناك                
ق بين محافظة بيت لحم ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة بيت لحم، كما توجد فـروق                 فرو

بين محافظة جنين ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة جنين، وهناك فروق أيضاً بين محافظة               
رام اهللا ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة رام اهللا، وقد وجد أيضاً إن هناك  فـروق بـين                    

فظة سلفيت ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة سلفيت، وقد وجد أن هناك فـروق بـين                 محا
محافظة طوباس ونابلس، وقد كانت الفروق لصالح محافظة طوباس، وتوجد فروق بـين محافظـة               

  .طولكرم ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة طولكرم
  

ياً في مجال اآلثار االجتماعية للبرنـامج       وجود فروق دالة إحصائ   ) 11.4(يتضح من الجدول    كما و 
 توجد فروق بين محافظة الخليل ونابلس وكانت الفروق لصالح محافظة الخليل،             :على النحو التالي  

كما توجد فروق بين محافظة القدس ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة القدس، كما أن هناك                
روق لصالح محافظة بيت لحم، كما توجد فـروق         فروق بين محافظة بيت لحم ونابلس وقد كانت الف        

بين محافظة جنين ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة جنين، وهناك فروق أيضاً بين محافظة               
رام اهللا ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة رام اهللا، وقد وجد أيضاً إن هناك  فـروق بـين                    

حافظة سلفيت، وقد وجد أن هناك فـروق بـين          محافظة سلفيت ونابلس وقد كانت الفروق لصالح م       
محافظة طوباس ونابلس، وقد كانت الفروق لصالح محافظة طوباس، وتوجد فروق بـين محافظـة               

  .طولكرم ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة طولكرم
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  .ظة على مجال اآلثار االقتصادية لبرنامج التوفير والتسليفللمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسط فئات المحاف) Scheffe(نتائج اختبار : 10.4جدول 
  

اآلثار االقتصادية   المتوسطات الحسابية
 أريحا للبرنامج

)3.60(  

 الخليل
)3.60(  

 القدس
)3.60(  

 بيت لحم
)3.54(  

 جنين
)3.70(  

 رام اهللا
)3.70(  

 سلفيت
)3.78(  

 طوباس
)3.84(  

 طولكرم
)3.65(  

 نابلس
)3.25(  

)3.60(أريحا   -.00490- -.00823- .05520 -.10455- -.10530- -.18063- -.24545- -.05325- 
.34788 
 

)3.60(الخليل    -.00333- .06010 -.09965- -.10041- -.17574- -.24056- -.04835- .35277* 

)3.60(القدس     .06343 -.09632- -.09708- -.17241- -.23723- -.04502- .35610* 

)3.54(بيت لحم      -.15975- -.16051- -.23584- -.30066- -.10845- .29267* 

)3.70(جنين       00076 -.07609- -.14091- .05130 .45242* 

)3.70(رام اهللا        -.07533- -.14015- .05206 .45318* 

)3.78(سلفيت              06482 .12739 .52851* 

)3.84(طوباس                 .24545 .59333* 

)3.65(طولكرم                    .40113* 

)3.25(نابلس                      
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  .للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسط فئات المحافظة على مجال اآلثار االجتماعية لبرنامج التوفير والتسليف) Scheffe(نتائج اختبار : 11.4جدول 
  

اآلثار االجتماعية  المتوسطات الحسابية
 أريحا للبرنامج

)3.90(  

 الخليل
)3.90(  

 القدس
)3.80(  

 بيت لحم
)3.81(  

 جنين
)3.81(  

 رام اهللا
)3.94(  

 سلفيت
)4.11(  

 طوباس
)4.11(  

 طولكرم
)3.83(  

 نابلس
)3.42(  

)3.90(أريحا    -.00017- .10607 .09395 -.03841- -.20662- -.20870- .07391 -.20870- .48667* 

)3.90(الخليل      .10624 .09412 .09002 -.03824- -.20645- -.20853- .07408 .48683* 

)3.80(القدس       -.01212- -.01622- -.14448- -.31269- -.31269- -.31477- .38059* 

)3.81(بيت لحم          -.13236- -.30057- -.30265- -.02004- -.30057- .39272* 

)3.81(جنين             -.29647- -.29855- -.01594- .39681* 

)3.94(رام اهللا              -.16821- .11232 -.16821- .52507* 

)4.11(سلفيت                -.00208- .28053 .69328* 

)4.11(طوباس                 .28261 .69536* 

)3.83(طولكرم           .41275* 

)3.42(نابلس            
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  . مجال الكلي  لبرنامج التوفير والتسليفللمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسط فئات المحافظة على) Scheffe(نتائج اختبار : 12.4جدول 
  

 المتوسطات الحسابية
 أريحا الدرجة الكلية

)3.75(  

 الخليل
)3.75(  

 القدس
)3.70(  

 بيت لحم
)3.67(  

 جنين
)3.76(  

 رام اهللا
)3.82(  

 سلفيت
)3.94(  

 طوباس

)3.98(  

 طولكرم
)3.74(  

 نابلس
(3.33) 

)3.75(أريحا   -.00253- .04892 .07458 -.00735- -.07185- -.19362- -.22708- .01033 .41727* 

)3.75(الخليل      .05146 .07711 -.00481- -.06932- -.19109- -.22454- .01286 .41980* 

)3.70(القدس        .02565 -.05627- -.12078- -.24255- -.27600- -.03859- .36835* 

)3.67(بيت لحم          -.08192- -.14643- -.26820- -.30165- -.06424- .34270* 

)3.76(جنين          -.06451- -.18628- -.21973- .01768 .42462* 

)3.82(رام اهللا              -.12177- -.15522- .08219 .48913* 

)3.94(سلفيت                -.03345- .20396 .61090* 

)3.98(طوباس                  .23741 .64435* 

)3.74(طولكرم                    .40694* 

)نابلس 3.33)                     
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تبين وجود فروق دالة إحـصائياً فـي المجـال الكلـي             :السابق ما يلي  ) 12.4(يتضح من الجدول    
 توجد فروق بين محافظة الخليل ونابلس وكانت الفروق لصالح محافظة            :للبرنامج على النحو التالي   

القدس، كمـا   الخليل، كما توجد فروق بين محافظة القدس ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة              
أن هناك فروق بين محافظة بيت لحم ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة بيت لحم، كما توجد                 
فروق بين محافظة جنين ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة جنين، وهناك فروق أيضاً بـين                

 إن هناك  فروق     محافظة رام اهللا ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة رام اهللا، وقد وجد أيضاً             
بين محافظة سلفيت ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة سلفيت، وقد وجد أن هناك فروق بين                
محافظة طوباس ونابلس، وقد كانت الفروق لصالح محافظة طوباس، وتوجد فروق بـين محافظـة               

  .طولكرم ونابلس وقد كانت الفروق لصالح محافظة طولكرم
  

 ًال توجد فروق ذات داللـة      : "بفحص الفرضية الثانية والتي تنص على     النتائج المتعلقة   : ثانيا
بين متوسطات إجابات أفراد العينـة      ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية      

فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتـسبات فـي             
 .  تعزى  لمتغير العمرالجمعيات النسوية في الضفة الغربية

  
 One(لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التبـاين األحـادي   

way- ANOVA(   الختبار مستوى داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسـة، والجـداول 
 :  التالية توضح نتائج هذا االختبار

 

جابات أفراد العينة على اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية          المتوسطات الحسابية الست  : 13.4جدول
لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الـضفة الغربيـة             

  حسب متغير العمر 
  

  المجاالت  المتوسطات الحسابية
 59-48  عام47-38  عام37-28 عاما18-27

 3.6070 3.6355 3.5537 3.5875 اآلثار االقتصادية للبرنامج

 3.8297 3.8250 3.7881 3.8288 اآلثار االجتماعية للبرنامج

 3.7183 3.7302 3.6709 3.7082 الدرجة الكلية 

  
أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           ادناه  ) 14.4(يالحظ من خالل استعراض الجدول      

د العينة علـى مجـال اآلثـار        بين متوسطات إجابات أفرا   )  α ≥ 0.05(مستوى الداللة اإلحصائية    
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، )0.287(االقتصادية للبرنامج حسب متغير العمر، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحـصائية لالختبـار            
وعليـه تقبـل الفرضـية      )  α ≥ 0.05(وهذه القيمة األكبر من قيمة الداللة اإلحصائية المفترضة         

  إلـى المبحوثـات علـى        الصفرية المفترضة، ، وقد يكون السبب في ذلك من وجهة نظر الباحث           
اختالف أعمارهن متفقات في إجابتهن حول اآلثار االقتصادية لبرنامج التسليف والتوفير، وما لهـذا              
البرنامج من أهمية على المستوى االقتصادي، حيث أن هذه البرامج من شـأنها أن تعـرف مـن                  

يع المقدمة من قبـل     المستوى االقتصادي للمنتسبات في هذه الجمعيات من جراء القروض والمشار         
هذه الجمعيات، كما أنه تبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً لآلثار االجتماعية للبرامج حسب متغير               

وهي أعلى مـن القيمـة المفروضـة،    ) 0.841(العمر حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار       
 فـي رأيهـم وبـاختالف       وعليه تقبل الفرضية الصفرية، وقد يكون السبب وراء اتفاق المنتـسبات          

مستويات أعمارهن حول اآلثار االجتماعية لمثل هذه البرامج، هو إدراك ووعي عينة الدراسة مـن               
  .المبحوثات بأهمية هذه البرامج على المستوى االجتماعي

  
الختبار مستوى داللـة    ) Onaway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      : 14.4جدول  

ت إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية         الفروق بين متوسطا  
لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الـضفة الغربيـة             

  حسب متغير العمر
  

 المحاور
اآلثار االقتصادية 

 للبرنامج

اآلثار االجتماعية 
 للبرنامج

الدرجة 
 الكلية

 0.345 0.187 0.63 مجموع المربعات

 وعاتبين المجم 3 3 3 درجات الحرية

 0.115 0.062 0.21 متوسط المربعات

 82.418 135.145 100.682 مجموع المربعات

 604 604 604 درجات الحرية

مصدر 
 التباين

 داخل المجموعات

 0.136 0.224 0.167 متوسط المربعات

 F 1.26 0.279 0.842قيمة 

 0.471 0.841 0.287 مستوى الداللة

  
 وهي أعلى مـن القيمـة       0.471ما بالنسبة للدرجة الكلية فقد كانت الداللة اإلحصائية لها          أ ،

المفروضة وعليه تقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند             
برنـامج  العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعيـة واالقتـصادية ل        ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة   



 93

عزى  لمتغيـر    التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية ت          
 .العمر

  
 ًال توجد فروق ذات داللـة      : "النتائج المتعلقة بفحص الفرضية الثالثة والتي تنص على       : ثالثا

ينـة  بين متوسطات إجابات أفراد الع    ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية      
فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتـسبات فـي             

 .غير المؤهل العلميالجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمت

  
 One(لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التبـاين األحـادي   

way- ANOVA(توى داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسـة، والجـداول    الختبار مس
 :  التالية توضح نتائج هذا االختبار

  
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية            : 15.4جدول

 لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الـضفة الغربيـة            
  حسب متغير المؤهل العلمي 

  
الدرجة الكلية اآلثار االجتماعية للبرنامجاآلثار االقتصادية للبرنامج المجاالت

 3.8211 3.9098 3.7323 أمي

 3.6805 3.8116 3.5494 ابتدائي

 3.6789 3.7937  3.564 إعدادي

 3.7017 3.809 3.5945 ثانوي

 3.7478 3.8561 3.6395 دبلوم

 3.741 3.8082 3.6739 بكالوريوس

المتوسطات 
 الحسابية

 3.3196 3.7391 2.9 أكثر من بكالوريوس

  
أنه توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى           ) 16.4(يالحظ من خالل استعراض الجدول      

بين متوسطات إجابات أفراد العينة على مجال اآلثار االقتـصادية          )  α ≥ 0.05(الداللة اإلحصائية   
، وهـذه  )0.001(ج حسب متغير المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار        للبرنام

وعليـه تـرفض الفرضـية      )  α ≥ 0.05(القيمة األصغر من قيمة الداللة اإلحصائية المفترضـة         
  .الصفرية المفترضة
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ن وقد يكون السبب في ذلك من وجهة نظر الباحث  إلى أن المبحوثات علـى اخـتالف مـؤهالته                  
 العلمية متفاوتات في إجابتهن حول اآلثار االقتصادية لبرنامج التسليف والتوفير، وما لهذا البرنـامج             

  .من أهمية على المستوى االقتصادي
  

كما أنه تبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً لآلثار االجتماعية للبرامج حسب متغير المؤهل العلمي               
وهي أعلى من القيمة المفروضة، وعليه تقبل       ) 0.904(تبار  حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالخ     

الفرضية الصفرية، وقد يكون السبب وراء اتفاق المنتسبات في رأيهم وباختالف مؤهالتهن العلميـة              
حول اآلثار االجتماعية لمثل هذه البرامج، هو إدراك ووعي عينة الدراسة من المبحوثـات بأهميـة         

  .تماعيهذه البرامج على المستوى االج
  

الختبار مستوى داللـة    ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      : 16.4جدول  
الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق باآلثـار االجتماعيـة               
واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النـسوية فـي            

  . المؤهل العلميالضفة الغربية حسب متغير 
  

 المحاور
اآلثار االقتصادية 

 للبرنامج

اآلثار االجتماعية 
 للبرنامج

الدرجة الكلية

 1.5 0.485 3.87 مجموع المربعات

 6 6 6 درجات الحرية
بين 

 المجموعات
 0.25 0.081 0.645 متوسط المربعات

 81.263 134.847 97.442 مجموع المربعات

 601 601 601 درجات الحرية

مصدر 
 التباين

داخل 
 المجموعات

 0.135 0.224 0.162 متوسط المربعات

 F 3.979 0.36 1.849قيمة 

 0.088 0.904 *0.001  مستوى الداللة

  
            وهي أعلى من القيمة    ) 0.088(أما فيما يتعلق بالدرجة الكلية فقد بلغت الداللة اإلحصائية له

م وجود فروق دالة إحصائياً فيما يتعلـق باآلثـار          المفروضة وعلية فإن الفرضية القائلة بعد     
االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في           

 .هل العلمي هي فرضية مقبولةالضفة الغربية تعزى  لمتغير المؤ
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  .ين متوسط فئات المحافظة على اآلثار االقتصادية  لبرنامج التوفير والتسليفللمقارنات البعدية لداللة الفروق ب) Scheffe(نتائج اختبار : 17.4جدول 
  

اآلثار االقتصادية   المتوسطات الحسابية
  أمي  للبرنامج

 )3.732(  
  ابتدائي

)3.549(  
  إعدادي

)3.564(  
  ثانوي

)3.594(  
  دبلوم

)3.639(  
  بكالوريوس

)3.673( 

  أكثر من بكالوريوس
)3.900(  

  أمي
 )3.732( 

  .18294 .16832 .13783 .09282 .05846 .83232* 

  ابتدائي
)3.549(  

    -.01462- -.04511- -.09012- -.12448- .64938 

  إعدادي
)3.564(  

      -.03049- -.07550- -.10986- .66400* 

  ثانوي
)3.594(  

        -.04501- -.07937- .69449* 

  دبلوم
)3.639(  

          -.03437- .73950* 

  بكالوريوس
)3.673(  

            .77386* 

  أكثر من بكالوريوس
)3.900(  

              

  



 96

تبين وجود فروق دالة إحصائياً في مجال اآلثـار االقتـصادية            :ما يلي ) 17.4(يتضح من الجدول    
 توجد فـروق بـين أمـي وأكثـر مـن          :للبرنامج  حسب متغير المؤهل العلمي على النحو التالي        

 بكالوريوس، كما كانت هناك فـروق بـين حملـة           بكالوريوس قد كانت الفروق لصالح األكثر من      
الشهادة االبتدائية وبين أكثر من بكالوريوس وقد كانت الفروق لصالح األكثر من بكالوريوس، كمـا               
إن هناك فروق بين حملة الشهادة اإلعدادية وبين أكثر من بكالوريوس وقد كانت الفـروق لـصالح                 

حملة الشهادة الثانوية وبين األكثر من بكـالوريوس      األكثر من بكالوريوس، كما أن هناك فروق بين         
وقد كانت الفروق لصالح األكثر من بكالوريوس، كما أن هناك فروق بين حملة الدبلوم واألكثر من                
بكالوريوس وقد كانت الفروق لصالح األكثر من بكالوريوس، وقد كانت هناك فـروق بـين حملـة             

  .قد كانت الفروق لصالح األكثر من بكالوريوسشهادة البكالوريوس واألكثر من بكالوريوس و
  

 ًال توجد فروق ذات داللة     : "النتائج المتعلقة بفحص الفرضية الرابعة والتي تنص على       : رابعا
بين متوسطات إجابات أفراد العينـة      ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية      

 التوفير والتسليف على المنتـسبات فـي        فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج     
لفحـص هـذه    و .الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغير الحالـة االجتماعيـة           

 -One way(الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي 

ANOVA(         ،والجـداول    الختبار مستوى داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة 
 :  التالية توضح نتائج هذا االختبار

  
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية            : 18.4جدول

لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الـضفة الغربيـة             
  .حسب متغير الحالة االجتماعية 

  
  المجاالت  ت الحسابيةالمتوسطا

 مطلقة أرملة متزوجة عزباء
 3.4508 3.6294 3.51573.6155 اآلثار االقتصادية للبرنامج
 3.7717 3.8062 3.81523.8192 اآلثار االجتماعية للبرنامج

 3.6112 3.7178 3.66553.7173 الدرجة الكلية 

  
لة إحصائية عند مـستوى     أنه ال توجد فروق ذات دال     ) 19.4(يالحظ من خالل استعراض الجدول      

بين متوسطات إجابات أفراد العينة على مجال اآلثار االقتـصادية          )  α ≥ 0.05(الداللة اإلحصائية   
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، )0.107(للبرنامج حسب متغير الحالة االجتماعية، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحـصائية لالختبـار            
وعليـه تقبـل الفرضـية      )  α ≥ 0.05(وهذه القيمة األكبر من قيمة الداللة اإلحصائية المفترضة         

الصفرية المفترضة، ، وقد يكون السبب في ذلك من وجهة نظر الباحث إلى  أن المبحوثات علـى                  
لديهن وعـي كـافي بـأهم اآلثـار         ) عزباء، متزوجة، أرملة، مطلقة   (اختالف حاالتهن االجتماعية    

على المستوى االقتصادي، حيث    االقتصادية لبرنامج التسليف والتوفير، وما لهذا البرنامج من أهمية          
أن هذه البرامج من شأنها أن تعرف من المستوى االقتصادي للمنتسبات في هذه الجمعيات من جراء                
القروض والمشاريع المقدمة من قبل هذه الجمعيات، كما أنه تبين عدم وجود فروق دالة إحـصائياً                

ت قيمة الداللة اإلحـصائية لالختبـار       لآلثار االجتماعية للبرامج حسب الحالة االجتماعية حيث بلغ       
وهي أعلى من القيمة المفروضة، وعليه تقبل الفرضية الصفرية، وقد يكون السبب وراء             ) 0.986(

اتفاق المنتسبات في رأيهم وباختالف حاالتهن االجتماعية حول اآلثار االجتماعية لمثل هذه البرامج،             
  .ية هذه البرامج على المستوى االجتماعيهو إدراك ووعي عينة الدراسة من المبحوثات بأهم

  
الختبار مستوى داللـة    ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      : 19.4جدول  

الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية           
وية في الـضفة الغربيـة      لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النس       

  . حسب متغير الحالة االجتماعية
  

 المحاور
اآلثار االقتصادية 

 للبرنامج

اآلثار االجتماعية 
 للبرنامج

الدرجة 
 الكلية

 0.309 0.032 1.016 مجموع المربعات

 3 3 3 درجات الحرية
بين 

المجموعات
 0.103 0.011 0.339 متوسط المربعات

 82.453 135.3 100.297 مجموع المربعات

 604 604 604 درجات الحرية

مصدر 
 التباين 

داخل 
لمجموعاتا

 0.137 0.224 0.166 متوسط المربعات

 F 2.039 0.048 0.756قيمة 

 0.519 0.986 0.107 مستوى الداللة

  
           وهي أعلى مـن القيمـة       0.519أما بالنسبة للدرجة الكلية فقد كانت الداللة اإلحصائية لها ،

فروضة وعليه تقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند             الم
فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التـوفير        ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة     
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 والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغيـر الحالـة              
 .االجتماعية

  
 ال توجد فـروق ذات     : "النتائج المتعلقة بفحص الفرضية الخامسة والتي تنص على       : امساًخ

بين متوسطات إجابات أفـراد     ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية       
العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات           

 .النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغير عدد سنوات االنتساب إلى الجمعية           في الجمعيات   
فحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التباين األحـادي              ول
)One way- ANOVA(     الختبار مستوى داللة الفروق بـين اسـتجابات أفـراد عينـة 

 :  ا االختبارالدراسة، والجداول التالية توضح نتائج هذ

  
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية            : 20.4جدول

لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الـضفة الغربيـة             
  .حسب متغير عدد سنوات االنتساب إلى الجمعية

  
  المجاالت  المتوسطات الحسابية

  فأكثر8 7-5 سنة  4-1 سنة  سنةاقل من

 3.5764 3.5962 3.6057 3.6151 اآلثار االقتصادية للبرنامج

 3.7817 3.7696 3.8286 3.9278 اآلثار االجتماعية للبرنامج

 3.6791 3.6829 3.7171 3.7714 الدرجة الكلية 

  
إحصائية عند مستوى أنه ال توجد فروق ذات داللة   ) 21.4(يتضح لنا  من خالل استعراض الجدول        

بين متوسطات إجابات أفراد العينة على مجال اآلثار االقتـصادية          )  α ≥ 0.05(الداللة اإلحصائية   
للبرنامج حسب متغير عدد سنوات االنتساب إلى الجمعية، حيث بلغت قيمـة الداللـة اإلحـصائية                

وعليـه  )  α ≥ 0.05(ترضة  ، وهذه القيمة األكبر من قيمة الداللة اإلحصائية المف        )0.922(لالختبار
تقبل الفرضية الصفرية المفترضة، ، وقد يكون السبب في ذلك من وجهة نظر الباحـث  إلـى أن                   
المبحوثات على اختالف عدد سنوات انتسابهن للجمعية  لديهن وعي كافي بأهم اآلثار االقتـصادية               

جمعيات كلما كان هناك إدراك     لبرنامج التسليف والتوفير، إذ أنه كلما زادت سنوات االنتساب إلى ال          
لمدى أهمية هذه الجمعيات  وللبرامج التي تقدمها للمرأة الفلسطينية من الناحية االقتصادية، كما أنـه   
تبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً لآلثار االجتماعية للبرامج حسب عدد سنوات االنتـساب إلـى                
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وهي أعلى من القيمـة المفروضـة،   ) 0.131 (الجمعية حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار  
وعليه تقبل الفرضية الصفرية، وقد يكون السبب وراء ذلك هو علم المنتسبات بأهمية هذه البـرامج                
من الناحية االجتماعية والتفاعالت التي قد تحدث نتيجة التواصل المستمر مع  المنتسبين في هـذه                

م في فتح آفاق جديـدة وتعـاون مـشترك بـين            الجمعيات ومع األعضاء والمجتمع ككل مما يسه      
  .المنتسبين أنفسهم وبين المجتمع كافة

  
الختبار مستوى داللـة    ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      : 21.4جدول  

الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية           
سليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الـضفة الغربيـة           لبرنامج التوفير والت  

  . حسب متغير عدد سنوات االنتساب إلى الجمعية
  

 المحاور
اآلثار االقتصادية 

 للبرنامج

اآلثار االجتماعية 
 للبرنامج

 الدرجة الكلية

 0.451 1.255 0.082 مجموع المربعات

 بين المجموعات 3 3 3 درجات الحرية

 0.15 0.418 0.027 متوسط المربعات

 82.312 134.077 101.231 مجموع المربعات

 604 604 604 درجات الحرية

مصدر 
 التباين

داخل المجموعات
 0.136 0.222 0.168 متوسط المربعات

 F 0.162 1.885 1.103قيمة 

 0.347 0.131 0.922 مستوى الداللة

  
       وهي أعلى مـن القيمـة       0.347اللة اإلحصائية لها    أما بالنسبة للدرجة الكلية فقد كانت الد ،

المفروضة وعليه تقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند             
فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنـامج التـوفير         ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة   

لضفة الغربية تعـزى  لمتغيـر عـدد         والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في ا       
 .سنوات االنتساب في الجمعية

  
 ًال توجد فـروق ذات     : "النتائج المتعلقة بفحص الفرضية السادسة والتي تنص على       : سادسا

بين متوسطات إجابات أفـراد     ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية       
قتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات      العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واال     
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في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغير معدل الدخل الـشهري اإلجمـالي               
 .لألسرة بالشيكل

  
 One(لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التبـاين األحـادي   

way- ANOVA( الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسـة، والجـداول    الختبار مستوى داللة
 :  التالية توضح نتائج هذا االختبار

  
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية            : 22.4جدول

لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية فـي الـضفة الغربيـة              
  . معدل الدخل الشهري اإلجمالي لألسرة بالشيكلحسب متغير

  
الدرجة الكلية اآلثار االجتماعية للبرنامج اآلثار االقتصادية للبرنامج المجاالت
 3.7403 3.7857 3.6948  شيكل500اقل من

501-1000 3.574 3.7534 3.6637 

1001-1500 3.6198 3.8196 3.7197 

1501-2000 3.596 3.8119 3.7039 

2001-2500 3.5588 3.8042 3.6815 

2501-3000 3.57133.8434 3.7073 

المتوسطات 
 الحسابية

 3.8542 3.9542 3.7543  فما فوق3001

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   ) 23.4(يتضح لنا  من خالل استعراض الجدول        

 أفراد العينة على مجال اآلثار االقتـصادية        بين متوسطات إجابات  )  α ≥ 0.05(الداللة اإلحصائية   
للبرنامج حسب متغير الـدخل الـشهري اإلجمـالي، حيـث بلغـت قيمـة الداللـة اإلحـصائية                   

وعليـه  )  α ≥ 0.05(، وهذه القيمة األكبر من قيمة الداللة اإلحصائية المفترضة          )0.161(لالختبار
  . تقبل الفرضية الصفرية المفترضة

  
لك من وجهة نظر الباحث إلى أن المبحوثات على اختالف دخـول أسـرهن              وقد يكون السبب في ذ    

الشهرية  ملمات بأهم اآلثار االقتصادية لبرنامج التسليف والتوفير، حيث تساهم جمعيـات التـوفير               
والتسليف النسوية التعاونية بتقديم الخدمة لمجتمع النساء الفلسطيني واالرتقاء بهذه الشريحة المهمـة             

تمعنا بما يعزز مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي في إحداث التنمية االقتصادية            من شرائح مج  
  .واالجتماعية
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الختبار مستوى داللـة    ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      : 23.4جدول  
 الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية          

لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الـضفة الغربيـة             
  حسب متغير معدل الدخل الشهري اإلجمالي لألسرة بالشيكل

  

اآلثار االقتصادية   المحاور
 للبرنامج

اآلثار االجتماعية 
 للبرنامج

الدرجة 
 الكلية

 1.075 1.095 1.539 مجموع المربعات

 بين المجموعات 6  6 6 درجات الحرية

 0.179 0.183 0.257 متوسط المربعات

 81.688 134.237 99.773 مجموع المربعات

 601 601 601 درجات الحرية

مصدر 
 التباين

 داخل المجموعات

 0.136 223. 0 0.166 متوسط المربعات

 F 1.545 0.817 1.318قيمة 

 0.247 0.557 0.161 مستوى الداللة

  
 الدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في تمكين النساء اقتصادياً اللـواتي ال يـستطعن تـوفير                 وألهمية

ضمانات تطلبها البنوك التجارية مقابل الحصول على قرض منها، فإن االرتبـاط بـين التـسليف                
واالدخار يبدو مقبوال كآلية ضمان للقروض لهن، وأكثر راحة أيضا من برامج إقراض أخرى، كما               

 عدم وجود فروق دالة إحصائياً لآلثار االجتماعية للبرامج حسب متغير الـدخل الـشهري               أنه تبين 
وهي أعلى من القيمة المفروضـة،      ) 0.557(اإلجمالي حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار        

وعليه تقبل الفرضية الصفرية، وقد يكون السبب وراء ذلك هو علم المنتسبات بأهمية هذه البـرامج                
الناحية االجتماعية والتفاعالت التي قد تحدث نتيجة التواصل المستمر مع  المنتسبين في هـذه               من  

الجمعيات ومع األعضاء والمجتمع ككل مما يسهم في فتح آفاق جديـدة وتعـاون مـشترك بـين                  
  .المنتسبين أنفسهم وبين المجتمع كافة

  
         وهي أعلى مـن القيمـة       0.247ا  أما بالنسبة للدرجة الكلية فقد كانت الداللة اإلحصائية له ،

المفروضة وعليه تقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند             
فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التـوفير        ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة       

زى  لمتغيـر معـدل      والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تع         
 .الدخل الشهري اإلجمالي لألسرة بالشيكل
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 ًال توجـد فـروق ذات      : "النتائج المتعلقة بفحص الفرضية السابعة والتي تنص على       : سابعا
بين متوسطات إجابات أفـراد     ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية       
دية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات      العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصا     

في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغير رصيدك الحالي في الجمعيـة مـن                
 .بالدينار) األسهم والتوفيرات(

  
 One(لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التبـاين األحـادي   

way- ANOVA(توى داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسـة، والجـداول    الختبار مس
 :  التالية توضح نتائج هذا االختبار

  
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية            : 24.4جدول

 حـسب متغيـر     لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية          
  .بالدينار) األسهم والتوفيرات(رصيدك الحالي في الجمعية من 

  
  المجاالت  المتوسطات الحسابية
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 3.6700 3.6019 3.5018 3.5876 3.6261 3.6657 اآلثار االقتصادية للبرنامج

 3.9478 3.6919 3.7309 3.7527 3.8971 3.9150 جاآلثار االجتماعية للبرنام

 3.8089 3.6469 3.6163 3.6701 3.7616 3.7903 الدرجة الكلية 

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   ) 25.4(يتضح لنا  من خالل استعراض الجدول        

جال اآلثار االقتـصادية    بين متوسطات إجابات أفراد العينة على م      )  α ≥ 0.05(الداللة اإلحصائية   
للبرنامج حسب متغير رصيدك الحالي في الجمعية من األسهم والتوفيرات بالدينار، حيث بلغت قيمة              

، وهذه القيمة األكبر من قيمة الداللـة اإلحـصائية المفترضـة            )0.096(الداللة اإلحصائية لالختبار  
)0.05 ≤ α  (       ون السبب في ذلك من وجهة نظر       وعليه تقبل الفرضية الصفرية المفترضة، ، وقد يك

الباحث  إلى أن المبحوثات على اختالف أرصدتهن الحالية من األسهم والتوفيرات  لـديهن إلمـام                 
ووعي كافي بأهم اآلثار االقتصادية لبرنامج التسليف والتوفير، كما تبين وجود فروق دالة إحصائياً              

في الجمعية من األسهم والتوفيرات بالـدينار  لآلثار االجتماعية للبرامج حسب متغير الرصيد الحالي  
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وهي أدنى من القيمـة المفروضـة، وعليـه         ) 0.001(حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار       
ترفض الفرضية الصفرية، وقد يكون السبب وراء ذلك في تفاوت عينة الدراسة من المنتسبات حول               

ة، هو طبيعة نشاط النشاط الذي تمارسه كل        اآلثار االجتماعية بحسب أرصدت كل منهن في الجمعي       
منتسبة في الجمعية وطبيعة األسهم والتوفيرات التي تحصل عليه كل منهن، وعليه فإن لكل وضـع                

  .أثر اجتماعي على كل منتسبة
  

الختبار مستوى داللـة    ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      : 25.4جدول  
ات أفراد العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية        الفروق بين متوسطات إجاب   

لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الـضفة الغربيـة             
  .بالدينار) األسهم والتوفيرات(حسب متغير رصيدك الحالي في الجمعية من 

  

 المحاور
اآلثار االقتصادية 

 للبرنامج

اآلثار االجتماعية 
 لبرنامجل

الدرجة 
 الكلية

 2.655 4.842 1.559 مجموع المربعات

 5 5 5 درجات الحرية
بين 

المجموعات
 0.531 0.968 0.312 متوسط المربعات

 80.108 130.49 99.754 مجموع المربعات

 602 602 602 درجات الحرية

مصدر 
 التباين

داخل 
المجموعات

 0.133 0.217 0.166 متوسط المربعات

 F 1.881 4.468 3.991قيمة 

 *0.001 *0.001 0.096 مستوى الداللة

  
           وهي أدنى مـن القيمـة       0.001أما بالنسبة للدرجة الكلية فقد كانت الداللة اإلحصائية لها ،

المفروضة وعليه ترفض الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية             
ما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير       في) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة    

والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  رصيدك الحـالي            
  .بالدينار) األسهم والتوفيرات(في الجمعية من 

  
الجتماعيـة  تبين وجود فروق دالة إحصائياً في مجال اآلثـار ا          : ما يلي  ) 26.4(يتضح من الجدول    

   :للبرنامج  حسب متغير رصيدك الحالي من األسهم والتوفيرات بالدينار على النحو التالي
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        دينار وقد كانت الفروق لصالح      500-301 دينار وبين    100تبين وجود فروق بين أقل من 
 دينار  700-501 دينار وبين    100 دينار، كما كانت هناك فروق بين أقل من          100أقل من   

 دينـار   100 دينار، وتبين وجود فروق بين أقل من         100الفروق لصالح أقل من     وقد كانت   
  . دينار100 دينار وقد كانت الفروق لصالح أقل من 900-701وبين 

      101 وقد كانت الفروق لـصالح       500-301 دينار وبين    300-101كما يوجد فروق بين-
 وقـد كانـت     700-501 دينار وبين    300-101 دينار، وقد وجد إن هناك فروق بين         30

-701 دينار وبـين     300-101 دينار، كما إن هناك فروق بين        300-101الفروق لصالح   
  . دينار300-101 وقد كانت الفروق لصالح 900

       دينار وقد كانـت الفـروق       900 وبين األكثر من     500 -301كما كانت هناك فروق بين 
ر وبين األكثـر مـن       دينا 700-501 دينار، وأن هناك فروق بين       900لصالح األكثر من    

 وبـين   900-701 دينار، كما إن هناك فرو بين        900 دينار وقد كانت الفروق لصالح       900
  . دينار900 دينار وقد كانت الفروق لصالح 900األكثر من 

  
للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسط فئـات رصـيدك          ) LSD(نتائج اختبار   : 26.4جدول  

بالدينار على اآلثار االجتماعية  لبرنامج      ) هم والتوفيرات األس(الحالي في الجمعية من     
  .التوفير والتسليف

  
  المتوسطات الحسابية

اآلثار االجتماعية  
  للبرنامج

 100اقل من 
  دينار

)3.915( 

101-300  
)3.896(  

301-500  
)3.752(  

501-700 

)3.731(  
701-900 

)3.691(  
  900أكثر من 

)3.940( 

   دينار100اقل من 
)3.915( 

  .01787 *.16232 *.18411 *.22307 -.03285- 

101-300  
)3.896(      *.14446 *.16624 *.20520 -.05072- 

301-500  
)3.752( 

      .02178 .06075 *-.19517- 

501-700 

)3.731(          .03897 *-.21696- 

701-900 

)3.691(            *.25592 

  900أكثر من 
)3.940( 
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للمقارنات البعدية لداللة الفروق بين متوسط فئات رصيدك        ) Scheffe(ر  نتائج اختبا : 27.4جدول  
بالدينار على المجال الكلـي  لبرنـامج        ) األسهم والتوفيرات (الحالي في الجمعية من     

  .التوفير والتسليف
  

  الدرجة الكلية  المتوسطات الحسابية

 100اقل من 
  دينار

)3.790( 

101-300  
)3.761(  

301-500  
)3.670(  

  

501-700 

)3.616(  
701-900 

)3.646(  
أكثر من 

900  
)3.808( 

   دينار100اقل من 
)3.790( 

  .02870 *.12020 *.17397 *.14342 -.01860- 

101-300  
)3.761(  

    *.09150 *.14528 *.11473 -.04729- 

301-500  
)3.670( 

      .05377 .02322 *-.13880- 

501-700 

)3.616(  
        -.03055- *-.19257- 

701-900 

)3.646(  
          *-.16202- 

  900أكثر من 
)3.808( 

            

  
   :ما يلي) 27.4(يتضح من الجدول 

  
                تبين وجود فروق دالة إحصائياً في المجال الكلي للبرنامج  حسب متغير رصيدك الحـالي

  :من األسهم والتوفيرات بالدينار على النحو التالي
        دينار وقد كانت الفروق لصالح      500-301 دينار وبين    100تبين وجود فروق بين أقل من 

 دينار  700-501 دينار وبين    100 دينار، كما كانت هناك فروق بين أقل من          100أقل من   
 دينـار   100 دينار، وتبين وجود فروق بين أقل من         100وقد كانت الفروق لصالح أقل من       

  . دينار100 دينار وقد كانت الفروق لصالح أقل من 900-701وبين 
  101 وقد كانت الفروق لـصالح       500-301 دينار وبين    300-101د فروق بين    كما يوج-

 وقـد كانـت     700-501 دينار وبين    300-101 دينار، وقد وجد إن هناك فروق بين         30
-701 دينار وبـين     300-101 دينار، كما إن هناك فروق بين        300-101الفروق لصالح   
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  . دينار300-101 وقد كانت الفروق لصالح 900
  دينار وقد كانـت الفـروق       900 وبين األكثر من     500 -301 هناك فروق بين     كما كانت 

 دينار وبين األكثـر مـن       700-501 دينار، وأن هناك فروق بين       900لصالح األكثر من    
 وبـين   900-701 دينار، كما إن هناك فرو بين        900 دينار وقد كانت الفروق لصالح       900

  . دينار900  دينار وقد كانت الفروق لصالح900األكثر من 
  

 ًال توجد فروق ذات داللة     : "النتائج المتعلقة بفحص الفرضية الثامنة والتي تنص على       : ثامنا
بين متوسطات إجابات أفراد العينـة      ) α ≥ 0.05(إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية      

ت فـي   فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتـسبا          
الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغير مدى وجود صعوبات عنـد االنـضمام               

لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التبـاين              و .للجمعية
 الختبار مستوى داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة )One way- ANOVA(األحادي 

  :  لتالية توضح نتائج هذا االختبارالدراسة، والجداول ا
  

المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية            : 28.4جدول
لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الـضفة الغربيـة             

  .حسب متغير مدى وجود صعوبات عند االنضمام للجمعية
  

 المجاالت
آلثار االقتصادية ا

 للبرنامج

اآلثار االجتماعية 
 للبرنامج

 الدرجة الكلية

 3.7453 3.815 3.6757 التقاليد والعادات االجتماعية

 3.5536 3.68 3.4273 عدم وضوح الفكرة

 3.7927 3.9217 3.6636 صعوبة الوصول إلى  مقر الجمعية

 3.6782 3.7759 3.5804 أكثر من سبب مما ذكر

 3.7087 3.8218 3.5956 لم أواجه صعوبة

المتوسطات 
 الحسابية

 3.7355 3.6377 3.8333 غير ذلك

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   ) 29.4(يتضح لنا  من خالل استعراض الجدول        

ة بين متوسطات إجابات أفراد العينة على مجال اآلثار االقتـصادي         )  α ≥ 0.05(الداللة اإلحصائية   
للبرنامج حسب متغير مدى وجود صعوبات عند االنضمام للجمعية، حيـث بلغـت قيمـة الداللـة                 
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 ≥ 0.05(، وهذه القيمة األكبر من قيمة الداللة اإلحصائية المفترضـة           )0.154(اإلحصائية لالختبار 
α  ( وعليه تقبل الفرضية الصفرية المفترضة، ، وقد يكون السبب في ذلك من وجهة نظر الباحـث  
لى أن المبحوثات على اختالف الصعوبات التي واجهنها عند االنتساب إلـى الجمعيـة  إال أنهـن                  إ

ملمات بأهم اآلثار االقتصادية لبرنامج التسليف والتوفير، حيث تساهم جمعيات التـوفير والتـسليف              
  .النسوية التعاونية بتقديم الخدمة لمجتمع النساء الفلسطيني وإحداث التنمية االقتصادية

  
الختبار مستوى داللـة    ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      : 29.4دول  ج

الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق باآلثـار االجتماعيـة               
واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النـسوية فـي            

  .د صعوبات عند االنضمام للجمعيةالضفة الغربية حسب متغير مدى وجو
  

اآلثار االقتصادية   المحاور
 للبرنامج

اآلثار االجتماعية 
 للبرنامج

الدرجة 
 الكلية

 0.835 0.819 1.342 مجموع المربعات

 بين المجموعات 5 5 5 درجات الحرية

 0.167 0.164 0.268 متوسط المربعات

 81.927 134.514 99.97 اتمجموع المربع

 602 602 602 درجات الحرية

مصدر 
 التباين

داخل 
 المجموعات

 0.136 0.223 0.166 متوسط المربعات

 F 1.617 0.733 1.228قيمة 

 0.294 0.599 0.154 مستوى الداللة

  
كما أنه تبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً لآلثار االجتماعية للبرامج حسب مدى وجود صعوبات               

وهي أعلى مـن    ) 0.599(معية حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار        عند االنضمام إلى الج   
القيمة المفروضة، وعليه تقبل الفرضية الصفرية، وقد يكون السبب وراء ذلك هـو أن المنتـسبات                
وحسب تفاوتهن في الصعوبات التي واجهنها عند االنتساب إلى الجمعية إلى أنهن ال ينكرن أن هناك                

ضحة لمثل هذه البرامج ساهمت بشكل أو بآخر في رفع مستواهن االجتماعي مـن              آثار اجتماعية وا  
  .خالل التفاعل الدائم المستمر بينهن وبين المجتمع

  
           وهي أعلى مـن القيمـة       0.294أما بالنسبة للدرجة الكلية فقد كانت الداللة اإلحصائية لها ،

وق ذات داللة إحصائية عند     المفروضة وعليه تقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فر        
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فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنـامج التـوفير         ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة   
والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغيـر مـدى               

  .وجود صعوبات عند االنضمام للجمعية
  

 ًال توجـد فـروق ذات      : "ة التاسعة والتي تنص على    النتائج المتعلقة بفحص الفرضي   : تاسعا
بين متوسطات إجابات أفـراد     ) α ≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية       

العينة فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات           
 .ير طبيعة العمل األساسيفي الجمعيات النسوية في الضفة الغربية تعزى  لمتغ

  
 One(لفحص هذه الفرضية من فرضيات الدراسة، فقد تم إجراء اختبار تحليل التبـاين األحـادي   

way- ANOVA(   الختبار مستوى داللة الفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسـة، والجـداول 
 :  التالية توضح نتائج هذا االختبار

  
ستجابات أفراد العينة على اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية          المتوسطات الحسابية ال  : 30.4جدول

لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الـضفة الغربيـة             
  .حسب متغير طبيعة العمل األساسي

  
  المجاالت  المتوسطات الحسابية

عاملة في 
 قطاع الزراعة

 غير ذلك عاملة موظفة ربة بيت

 3.5141 3.6531 3.6412 3.5862 3.5000 صادية للبرنامجاآلثار االقت

 3.8696 3.7340 3.8184 3.8245 4.3043 اآلثار االجتماعية للبرنامج

 3.6918 3.6935 3.7298 3.7053 3.9022 الدرجة الكلية 

  
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   ) 31.4(يتضح لنا  من خالل استعراض الجدول        

بين متوسطات إجابات أفراد العينة على مجال اآلثار االقتـصادية          )  α ≥ 0.05(لة اإلحصائية   الدال
، )0.305(للبرنامج حسب متغير طبيعة العمل األساسي، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار           

ة وعليـه تقبـل الفرضـي     )  α ≥ 0.05(وهذه القيمة األكبر من قيمة الداللة اإلحصائية المفترضة         
الصفرية المفترضة، حيث المنتسبات يدركن مدى أهمية هذه البرامج من الناحية االقتـصادية ومـا               
تعمل عليه من رفع المستوى االقتصادي لهن ولعائالتهن على اعتبار أنه دخل ثاني لألسرة في ظل                

 وجـود  كما تبين عدم. األوضاع االقتصادية الراهنة والصعبة على جميع شرائح المجتمع الفلسطيني        
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فروق دالة إحصائياً لآلثار االجتماعية للبرامج حسب طبيعة العمل األساسي حيث بلغت قيمة الداللة              
وهي أعلى من القيمة المفروضة، وعليه تقبل الفرضية الصفرية، وقد          ) 0.278(اإلحصائية لالختبار   

 على إن هـذه   يكون السبب وراء ذلك هو أن المنتسبات وحسب طبيعة عمل كل منهن فإنهن متفقات             
  .البرامج ساهمت وبشكل كبير في رفع المستوى االجتماعي لكل منتسبة

  
الختبار مستوى داللـة    ) Oneway-ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي      : 31.4جدول  

الفروق بين متوسطات إجابات أفراد العينـة فيمـا يتعلـق باآلثـار االجتماعيـة               
تسليف على المنتسبات في الجمعيات النـسوية فـي         واالقتصادية لبرنامج التوفير وال   

  .الضفة الغربية حسب متغير طبيعة العمل األساسي
  

 المحاور
اآلثار االقتصادية 

 للبرنامج

اآلثار االجتماعية 
 للبرنامج

الدرجة 
 الكلية

 0.159 1.136 0.808 مجموع المربعات

 4 4 4 درجات الحرية
بين 

 المجموعات
 0.04 0.284 0.202   المربعاتمتوسط

 82.604 134.196 100.505 مجموع المربعات

 603 603 603 درجات الحرية

مصدر 
 التباين

داخل 
 المجموعات

 0.137 0.223 0.167 متوسط المربعات

 F 1.211 1.276 0.289قيمة 

 0.885 0.278 0.305 مستوى الداللة

  
        وهي أعلى مـن القيمـة       0.885ئية لها   أما بالنسبة للدرجة الكلية فقد كانت الداللة اإلحصا ،

المفروضة وعليه تقبل الفرضية الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند             
فيما يتعلق باآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنـامج التـوفير         ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة   

ة تعزى  لمتغيـر طبيعـة       والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربي        
  .العمل األساسي
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  الفصل الخامس
______________________________________________________  

  قصص نجاح 
  

  بسيمة خضر صدقة نموذج مكافح من اجل تعليم األوالد  1.5
  

جة عائلتها  تتسلح بسيمة صدقة، بمهنة تربية الماشية لمواجهة احتياجات الحياة المتصاعدة، ولسد حا           
تقول، وهي تقف في مزرعتها بجوار منزلها في قرية عنزا، جنـوب            . من ألبانها وأجبناها وخرافها   

 ، حين قررت مساعدة أسرتي وزوجي في إيجـاد مـصدر رزق،             2003الفكرة بدأت عام    : جنين
فاشتريت رأسين  من األغنام بعد حصولي على قرض صغير من جمعيـة التوفيروالتـسليف، ثـم                 

  .، بسبب بيعها لتأمين أقساط الجامعة ألبنائي9، قبل أن تعود وتنخفض إلى 25ددها إلى وصل ع
  

ال تشتري عائلة صدقة األجبان واأللبان والزيتون والزعتر، فمن األغنام وحديقة المنزل تـسدالعائلة         
سعت للحصول على قرض من وزارة الشؤون       . جوعها وحاجتها، وتغطي نفقات الجامعات الباهظة     

  .جتماعية كونها من ذوي االحتياجات الخاصة لزيادة عدد قطيعها، لكن دون جدوىاال
  

أوالدي كلهم في الجامعات محمد في القدس المفتوحة، وحمزة فـي العربيـة االمريكيـة،          : تضيف  
  .وخيري في معهد قلنديا، ولوال تحصيل النفقات جراء بيع اللبن والجبنة، لصار التعلم مستحيالً

  
 للتطوع في جمعية التوفير والتسليف، وأصبحت أمينة صندوق فرع الجمعيـة فـي              انضمت صدقة   

سمية خضر تعتاش مـن وراء      . قريتها، وشجع ما تقوم به وتحقق من عوائد نساء من عنزا لتقليدها           
  .تسمين العجول، وباسمة براهمة وهنا عبيد تربيان الدواجن وتسوقانها
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، ال ينقطع تفكيرها عن تطـوير       1982 للمعلمات العام    وبسيمة، الحاصلة على دبلوم من معهد عمان      
اقتصاديات منزلها، فتستأجر األرض، وتزرعها بالقمح والشعير إلطعام أوالدها، ولتـوفير الغـذاء             

أجمل اللحظات حين يحصد اإلنسان تعبه مـن        : "ألغنامها، دون ابتياعه من األسواق بأثمان مرتفعة        
ات واألقساط الجامعية دفعة واحدة، فنـضطر لبيـع بعـض           عرق جبينه، وأصعبها تراكم االحتياج    

  ."دين أو قسط" سد طاقة"الخراف التي ربيناها، وانتظرناها بفارغ الصبر، لتساعدنا في 
  

ووفق صدقة، فإن جمعية التوفير والتسليف في قريتها، استطاعت تحقيق قصة نجاح، فقـد بـدأت                
مهن السوداء، ثم قفز عدد النساء اللواتي يقترضن      بعشرين سيدة وامرأة، يوفرن القروش البيضاء أليا      

  . في مدة زمنية قصيرة90المال ويعدن استخدامه في مشاريع منتجة إلى 
  

بدورها، تؤكد مديرة الجمعية في جنين إسراء هنداوي أن قيمة القروض التي تعمل بها الجمعية في                
 ألفا في زمن    270 ألف دينار إلى     50محافظة جنين والتي يستفيد منها  صدقة وزميالتها ارتفع من           

بسيمة من خيرة طاقم الجمعية ومتطوعاتها، وقد أمضت وقتَا طويالً          : وتقول بابتسامة لطيفة  . قصير
  .في التطوع، رغم حاجتها للمال، وتفكر دائما في زيادة عدد قطيع أغنامها وتطوير اقتصادياتها

  
بشكل مباشر على الوضـع اإلقتـصادي       ان قصة النجاح هذة تغطي كثير من الجوانب فهي اثرت           

لألسرة من خالل سد الحاجات األساسية لألسرة اثرت على الوضع اإلجتماعي حيث ساعدت علـى               
إكمال التعليم الجامعي ل ثالثة ابناء من األسرة مما اثر إيجابا على الوضع اإلجتماعي لألسرة داخل                

  .القرية 
  

  فتحية خضر عطاء ال ينضب  2.5
  

  عام ام لخمس أبناء  يقتصر         57 خضر  أم عبد اهللا من قرية عنزا  البالغة من العمر              الحاجة فتحية 
انقطع عمل زوجها بعد ان كان يعمـل فـي داخـل الخـط      مستوى تعليمها على االبتدائية فقط  ، 

االخضر  جراء الحصار واالغالق اخذ ت تفكر بمصدر اخـر لـدخل االسـرة ففكـرة بتطـوير                    
  . تربية االغنام وهو.مشروعها الصغير 

  
حيث انها   تمتلك مهارة وخبرة في مجال تربية االغنام ال يتقنها الكثير من النساء اخدت تفكر فـي                    
تطوير مشروعها واالعتماد عليه كمصدر لتوفير دخل لالسرة تقول الحاجة ام عبد اهللا  أن مشروع                

 سنوات  وقد قامت بتربية      5 منذ   تربية األغنام ليس بفكرة جديدة اذ ان مشروع االغنام قد عملت به           
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 رؤوس من االغنام التي كانت تسد حاجة العائلة فقط من الجبنة واللبنة وغيرها وال تكفي لبيع هذه                  3
  .المنتجات او تسويقها لالعتماد عليها   كمصدر دخل لالسرة 

  
ـ   ساعد اسـرتها  فعندما فكرت الحاجة ام عبد اهللا   بأن تطور  فكرة تربية االغنام بشكل جديد لكي ت

  .لتوفير لقمة العيش  وخلق فرصة جديدة لها  للعمل وايجاد دخل جيد لالسرة
  

فكرت بأن تقدم طلب للتمويل  من جمعية التوفير والتسليف  لتطوير مشروعها  حيث ان الحاجة ام                  
والن التمويل  سيساهم في تطوير مشروعها  وبحجم اكبر من حجـم             .عبد اهللا  عضوة في الجمعية       

شروع السابق فتقدمت بطلب تمويل  للجمعية بقيمة اكبر من الذي حصلت عليه في السابق الـذي           الم
  .كانت قد بدأت مشروعها الصغير به 

  
وتضيف الحاجة ام عبد اهللا  أن فكرة التمويل االسالمي الجديدة بنظام المرابحة االسالمية هي التـي           

من تعبئـة نمـوذج الجـدوى االقتـصادية         شجعتها اكثر من غيرها ، كما أن  إجراءات المشروع           
للمشروع وتحديد احتياجات المشروع  التي تقول انها ساعدتها وبشكل كبير  في تحديد احتياجـات                
المشروع ، و من ناحية اخرى  شراء االغنام التي تريدها وبأقل سعر حيث  تم شرائها مـن قبـل                     

 رؤوس اغنام باالضافة الـى      10شراء  الجمعية وبيعها للمقترضة بأقل من سعر السوق المحلي وتم          
الخمس رؤوس الموجودة من االصل بحيث زادت كميت االنتاج وبشكل كبير وملحوظ وأصـبحت              
تقوم بإنتاج كميات اكبر من الكميات التي كانت بالكاد تسد حاجة األسرة أصـبحت تـسد حاجتهـا                  

نتجـة  ستهلكة الى اسرة م   وتسوق من انتاجها في قريتها  والقرى المحيطة بها واصبحت من اسرة م            
  توفر دخلها وفرصة عمل جيدة 

  
مما عزز دور المرأه في القرية واصبحت باالضافة الى المراة التي تقوم برعاية االسـرة وتـدبير                 
احتياجاتها وشؤون  منزلها الى جانب عملها في  تصنيع اللبن والجبنة وغيرها حيث باتت ام عبـد                  

  ها  الجيد لمنتجات الحليباهللا   معروفة بجودة عملها وإنتاج
  

  االمل سبيل النجاح: امرأة من جماعين 3.5
  

 إفراد من قرية جماعيين،كان زوجي يعمل في إسرائيل فـي  7أنا امرأة وعضوه وأم تدير أسرة من    
مطعم واكتسب الخبرة الكبيرة في هذا المجال وفي بداية انتفاضة األقصى فتح زوجي مطعـم فـي                 

ات من العمل في المطعم اضطررننا إلى إغالق المطعم مـع انـه كـان                سنو 7قرية جماعين وبعد    
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يحظى بسمعه ممتازة واسم المطعم كان المعا في ذلك الوقت والسبب إننا احتجنا إلى مبلغ من المال                 
  .الستكمال بناء بيتنا وكان قرار خاطئ بإغالق المطعم 

  
حصلت على قرضين  من اجل بناء        و 2005وبما أنني عضوه في جمعية التوفير والتسليف منذ عام          

 التمويل اإلسالمي وفكرنا بأحياء المطعم من جديـد   DEEPالسكن ثم أعلنت الجمعية عن مشروع 
وبادرنا بطلب تمويل إسالمي وحصلنا عليه من خالل الجمعية وقامت الجمعية بـشراء مـا يلـزم                 

 أرباح المطعم تـم فـتح       وحاليا يعمل زوجي في المطعم ومن خالل      , للمطعم من معدات ومواد خام    
مطعم صغير في شارع المدارس خاص للطالب يعمل فيه ابني الكبير والحمـد هللا حققنـا أربـاح                  

 شهور لكن الجمعية قالت لنا بما أنكـم ملتزمـون          3نستطيع من خاللها إن ندفع كافة التمويل خالل         
  .حاولوا تحسين وتطوير المطعم ليكبر أكثر 

  
شكر كل من ساهم في عمل هذه الجمعيـة واشـكر الممـولين لمـشروع       وال يسعنا في النهاية أن ا     

DEEP  هذة التجربة عملـت علـى   . ألنه من المشاريع التي تحد من الفقر في المجتمع الفلسطيني
تحسين السكن من خالل اقراض الجمعية باإلضافة الى خلق فرص عمل جديدة مما اثر إيجابا على                

  .حياة كل األسرة من جميع النواحي 
  

  ال إستسالم لصعوبة الحياه : فتاه من برقة 4.5
  

أنا فتاة من قرية برقه اسكن مع والدي المتقاعد وأقوم على رعايتهم لم  اكمل دراسـتي الجامعيـة                   
بسبب الظروف الصعبة  المادية والسياسية حيث بدأت االنتفاضة األولى واستمريت على هذا الحال              

عن إنشاء جمعية التوفير والتسليف في القرية، فـذهبت مـع           السلبي والفراغ  الممل إلى أن سمعت        
بعض الصديقات وأعجبت بالفكرة أقنعت بها والدي فوافق بأن أكون عـضوه فـي هـذه الجمعيـة       
وأصبحت اذهب إلى مقر الجمعية أسبوعيا، وهناك كونت بعض العالقات االجتماعية مع العديد من              

دورة : ديد من الدورات التي وفرتها الجمعية مثـل       النساء ذات الظروف المختلفة وحصلت على الع      
بعد هذه الدورات خطر ببالي أن افتح مشروع مالبس أنفق منـه          .المحاسبة، اإلدارة وادارة المشاريع   

وأحسن ظروف العائلة فاقترحت على والدي أن آخذ قرض من الجمعية بـالرغم مـن انـه كـان                   
ي السابق لغرض ما فكانت نـسبة الفائـدة         يعارض أخذ القروض ألنه سبق واخذ قرض من البنك ف         

وكان يسدد القرض من تقاعده الذي كان بالكاد يغطي احتياجاتنا لكـن بعـد أن   % 12مرتفعة بلغت   
شرحت له أهداف الجمعية وقيمة الفائدة البسيطة المترتبة على القرض إقتنع  والدي وأبدى إعجابـا                

ال وكنت قد بحثت عن متجر قريب من بيتنا على          واهتماما راودتني فكرة إنشاء بوتيك لمالبس األطف      
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دنانير شهريا بعد ذلك حصلت علـى       10شارع رئيسي في القرية حرصت على أن يكون اجره قليل           
 دينار من الجمعية وذهبت إلى إحدى المؤسسات في مدينه نابلس واتفقت أن اخـذ               500قرض بقيمة   

  .وفقة بمشيئة اهللا منه المالبس فذهبت وبدأت اخذ المالبس وكانت بدايتي م
  

قمـت  . بداية كانت معظم زبوناتي من صديقاتي التي تعرفت عليهن بالجمعية ومن بعض األقـارب             
بتسديد قيمة القرض من أرباح المتجر الشهرية دون أن أساهم في مصروف البيت ألنني كنت أريد                

 التـي نعيـشها     في ظل هذه الظروف الصعبة    .المحافظة على رأس المال وزيادته نظرا لمحدوديته      
افراد فقد كان زوجها يعمل في إسرائيل       6كانت أختي تعاني من عدم وجود دخل أسرتها المكونة من           

وبذلك حالت االغالقات دون االستمرار في عمله فاقترحت علي أن تدخل شريكة في المتجر ولكـن                
  ل هذه الظروف؟رأس المال لم يكن يكفي لكلتينا فقررت أن تشارك برأس المال ولكن من أين في ظ

  
شهور قدمت للحصول  6فاقترحت عليها أن تشارك في جمعية التوفير والتسليف فشاركت بها وبعد 

دينار فقمنا بتوسيع تجارتنا ليشمل المتجر إضافة الى        1000على قرض، فحصلت على قرض بقيمة       
 المتجـر   مالبس األطفال مالبس للسيدات، وأحذية، وإكسسوارات أصبحنا نتناوب على العمل فـي           

وباتفاقنا وتعاوننا أصبح المتجر من أشهر متاجر القرية رغم كل الصعوبات التـي واجهتنـا مـن                 
إغالقات للطرق أدت إلى صعوبة في إيصال البضاعة إلى المتجـر فكنـا ننقلهـا علـى الـدواب                   

كما .تجروالعربات، ودفع مبالغ طائلة أجرة للنقل حتى يتم إيصال البضائع ألي القرية ومن ثم إلى الم               
أود اإلشارة إلى انه تم فتح الكثير من المتاجر نافست متجرنا إال أن السمعة الطيبة التي كونتها أنـا                   
وأختي من حيث الجودة والتنوع في بضائع المتجر إضافة إلى اتباع نظام التقسيط في الدفع نظـرا                 

الصعبة التي يعاني منها    لسوء األوضاع  في القرية وقلة الدخل لألسر الريفية في ظل هذه الظروف              
  . مجتمعنا الفلسطيني

  
في بداية هذه السنة حضر صاحب المتجـر مـن          .اتبعت نظام التقسيط المريح حتى ال اخسر زبائني       

دينار وبسبب حاجتنا إلى المحل وعدم وجود المبلغ الـذي          2500األردن وعرض متجره للبيع بقيمه      
ى جمعيه التوفير والتسليف مرة أخرى وقدمت كل        طلبه صاحب المتجر بحوزتنا اتجهنا أنا وأختي إل       

 دينار قمنـا    500دينار دفعناها كدفعة أولى من ثمن المتجر وبقى علينا           1000منا إلى قرض بقيمة     
 شهور دفعناها من أرباح المتجر وهـا نحـن نـسدد القـرض     5بتقسيطها مع صاحب المحل على      

في النهايـة أريـد أن أشـجع النـساء          .بسيطللجمعية من أرباح المتجر ولم يتبقى علينا سوى جزء          
الريفيات أن يكن أعضاء في جمعية التوفير والتسليف والقيام بالمشاريع الصغيرة واإلنتاجية لما لها              
من دور هام في تقوية سخصية المرأة وشعورها باالستقالل مـن خـالل اسـتقاللها االقتـصادي                 
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  .ولتحسين وضعها المادي
  

ميع القائمين على هذه الجمعية أتمنى لها التقدم والنجـاح فـي جميـع              لم يبقى لي سوى أن أشكر ج      
 .القرى الفلسطينية

 

   المؤسسة الشعبية التجارية نموذجا للعمل المشترك 5.5
  

مبدأ الشراكة التجارية متعارف عليه منذ القدم، غير أن التحدي الذي تجاوزتـه جمعيـة التـوفير                 
امـرأة يمـثلن مختلـف       ) 96( ي يعود بالنفع علـى      والتسليف بنجاح تمثل في تقديم قرض جماع      

 و  18قطاعات النساء، عامالت، موظفات، ربات بيوت وطالبات جامعيات تتراوح أعمارهن ما بين             
  . عاماً، جمعتهن الرغبة في زيادة دخل أسرهن وتحسين أوضاعهن المعيشية65
  

لتحدي للجمعية وللنساء القائمـات     فالمؤسسة الشعبية التجارية في بلدة ميثلون بمحافظة جنين شكلت ا         
على هذا المشروع التجاري المدر للدخل، كونه المشروع الجماعي األول من نوعه في القرية الذي               
تقوم بإدارته النساء من خالل حصولهن على قرض من جمعية التوفير والتسلف في المحافظة  من                 

  . رية الكافية للقائمات عليهخالل عضويتهن بالجمعية، عالوة على عدم توفر الخبرة التجا
  

وتنسجم فكرة المشروع مع أهداف وتطلعات جمعية التوفير والتسليف التي تعمل من خالل برامجها              
على تمكين النساء خاصة في الريف الفلسطيني، وإعدادهن وتأهيلهن وتطوير إمكاناتهن لالعتمـاد             

  . تجاريةعلى الذات وتشجيعهن لخوض مجاالت جديدة كإدارة المشاريع ال
  

فمن خالل جمعية التوفير والتسليف في محافظة حنين تم تنظـيم دورات متخصـصة فـي إعـداد                  
الجدوى االقتصادية وكتابة المشاريع للعديد من النسوة من قرى عنزة، صـانور وميثلـون، وبعـد                
تمكين المشاركات في هذا الموضوع، قامت كل مجموعة حسب موقعها بتقديم طلب للحصول على              

لمشروع، حيث تم تشكيل لجنة من الهيئة االدارية لدراسة تلك المشاريع وتقيمهـا واختيـار               قرض  
افضل مشروع، فكان المشروع المقدم من قبل مجموعة ميثلون والمتمثل بانشاء المؤشسسة الشعبية             

  التجارية هو المشروع الذي وقع االختيار علية وحصل على القرض
  

رية سيعود بالفائدة على كافة العـضوات المنتـسبات لمجموعـة           ان مشروع المؤسسة الشعبية التجا    
امراة ،  ) 96(ميثلون المنظوية تحت اطار جمعية التوفير التسليف في محافظة جنين والبالغ عددهن             
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وقد تم اختيار موقع متوسط في البلدة وتم تزويده بالعديد مما تحتاجة العائلة الفلسطينية الريفية مـن                 
 إكسسوارات، مواد تنظيف وغيرها، حيث كانت إجمالي قيمة البضائع التـي            مالبس، أدوات مطبخ،  

تم تزويد المؤسسة بها على مدار أربعة أشهر تزيد عن سبعة وخمسون إلـف شـيكل، وإجمـالي                  
مـن قيمـة    %) 20(مبيعات تزيد قيمته عن  اثنين وعشرون إلف شاقل وتقدر اإلرباح الواردة ب              

في بداياته ولم يتجاوز المرحلة التأسيسية والتي نأمـل أن تكـون            المبيعات، هذا وال زال المشروع      
أساس للتعلم واالستفادة وبناء الخبرة حتى نتمكن خالل العام الجديد من إدخال التطويرات الالزمـة               
ونقل هذه التجربة للمجموعات األخرى في جمعيتنا أو جمعيات التوفير والتسليف النسوية االخـرى              

  . طن من خالل عملية التشبيك لالستفادة ونقل الخبرة والمعرفة فيما بيننا في باقي محافظات الو
  

قامت نساء المشروع  باختيار امرأتين إلدارة المشروع ومتابعة كل ما يتعلق فيه من أعمال إدارية                
وتجارية وتسويق، وقد وقع االختيار على السيدتين رسمية نعيرات أمينة صندوق جمعيـة المـرأة               

لتوفير والتسليف في ميثلون ونظمية صادق، حيث شاركن في دورات تدريبية متخصصة            التعاونية ل 
في األعمال المحاسبية ومسك الدفاتر، نظمتها جمعية التوفير والتسليف إلعدادهن إلدارة المشروع،            

  .من اإلرباح% 25كل واحدة منهن تدير المشروع بالكامل مدة ستة أشهر مقابل ما نسبته 
  

سمية والتي تدير المشروع للفترة الحالية، وهي أم لخمسة أبناء، أهمية المـشروع             وتصف السيدة ر  
العدد الكبير للنساء المشاركات في المشروع يؤثر بشكل ايجـابي          إن  " والذي يعتبر األول من نوعه      

على نجاحه، الن كل عضوة في المجموعة تقوم بالدور المطلوب منها، واهم دور هـو التعـاون،                 
ارة المحل والشراء منه وتقديم المالحظات التي من شانها المـساهمة فـي تطـوير               وخاصة في زي  

وإنجاح المشروع ، حتى إن بعض العضوات يقمن بدعوة أناس آخرين من خارج الجمعية أو خارج                
  ".  البلدة أحيانا لزيادة عدد الزبائن، وهذا األمر نعول عليه كثيراً في زيادة القوة للمؤسسة 

  
التي منحت جمعيـة التـوفير والتـسليف        ) االغاثة الزراعية (جمعية التنمية الزراعية    وكان الفضل ل  

) 600(شـهراً، بقيمـة      ) 30( ديناراً أردنياً، يتم سداده على مدار        ) 7100( قرضاً ميسراً بقيمة    
شهراً، مما مكن الجمعية مـن تـوفير الـسيولة           ) 18( دينار للقسط الواحد، مع فترة سماح بلغت        

  .ة لمنح القرض لمجموعة مبثلون إلقامة المشروعالالزم
  

وبالرغم من أعباء العمل المتعلقة بتوفير متطلبات األسرة واألبناء كأي أم، فان األعباء الملقاة علـى       
كون المشروع يخص مجموعـة     "عاتق السيدة رسمية تزيد من اجتهادها والمثابرة في تأدية واجبها           

ض كبيرة فان الجهد المطلوب مني يظل كبيراًن خاصة أننا نتحدث           كبيرة من النساء، وألن قيمة القر     
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عن مسؤولية تجاه نفسي وعائلتي أوالً، ثم تجاه المجموعة كلهـا وكـذلك تجـاه جمعيـة التـوفير                   
والتسليف، واألهم من هذا كله علينا أن ننجح ونثبت أنفسنا أمام المجتمع الذي ينظر لنا ولمشروعنا                

ه األسباب كلها علي أن أبذل الجهد المضاعف فال مجـال للفـشل علـى               نظرة احترام وتقدير، لهذ   
  .هذا ما قالته السيده رسمية" اإلطالق

  
قدمت جميع أشكال الدعم    "وال يفوت السيدة رسمية تقديم الشكر لجمعية التوفير والتسليف التي برأيها            
  ".ن نوعه في منطقتناالمالي والمهني والمشورة واإلرشاد التي نحتاج إلنجاح مشروعنا األول م

  
  باإلرادة الصلبة يمكن تحقيق الذات : اح من نادي نسوي بدو  قصة نج6.5

 

هذة قصة تتحدث عن نجاح السيدة عائده دار سعادة وهي سيدة ريفيـة ذات إرادة صـلبة وقويـة                   
  . استطاعت ان   تبني نفسها وتحقق ذاتها 

  
عية المراة الريفية للتـوفير والتـسليف و        هذه السيدة من قرية بدو شمال غرب القدس وهي في جم          

  .عضوة في نادي نسوي بدو و هي ام لستة أوالد 
  

كانت دائمة االرتياد على النادي النـسوي وال تفـوت عليهـا نـدوة او               ) ام عبد اهللا  (السيدة عايده   
تركت هذة المحاضرات والندوات في نفس ام عبـد اهللا اثـر            . محاضرة عن المرأة تعقد في النادي     

ير فأصبحت تدرك اهمية استقاللها ماليا عن زوجها بالرغم من ان وضع الزوج المـادي آنـذاك                 كب
  .كان جيد 

  
لذا قررت عمل مشروع شخصي صغير وباشرت فيه وهو عبارة عن شراء مواد تنظيـف تبيعهـا                 
 للنساء في محيطها ومن هذا الدخل أصبحت فعال تشعر بانها مستقلة ماليا مع العلم بان زوجها هـو                 

  .من مولها برأسمال المشروع 
  

 و فجأة تدهورت حالة الزوج الصحية وأصبح غير قادر على العمل وساء وضع العائلة االقتصادي               
وخصوصا انه كان لديها ابنه في الجامعة باإلضافة إلى االوالد اآلخرين ومن خالل جمعية المـراة                

ث نـسوة غيرهـا باالشـتراك       قررت هي وثـال   ) ACS(الريفية للتوفير والتسليف وعبر مشروع      
بمشروع صغير يدر عليهن دخل دائم ، وتوصلن إلى نوع المشروع وهو مشروع عطاره وبهارات               
والسبب في اختيار هذا النوع أن ال يوجد في المنطقة إال محل واحد لذا يمكن أن يكون بالنسبة لهن                   
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  .مشروع مربح ومضمون االستمرار 
  

ستئجار محل وتأثيثه من رفوف ومكتب وميزان وماكنة لطحن         وفعال أخذن القرض جماعي وبدأن با     
  .وكل ما يلزم للمحل )البهارات(القهوة و شراء البضاعة  

  
وبعد بدء  العمل تم تقسيم العمل عليهن بالتناوب كل اثنتين في يوم وكل واحدة دوامها نصف يـوم                   

ـ      5واستمر العمل على ذلك النحو لمدة        ض المـشاكل بالنـسبة     شهور وخالل هذه الفترة ظهرت بع
من ناحية عدم قدرتهن على التوفيق بين العمل بالمحـل والتزامـات            . للشريكات الثالث األخريات    

  . البيت او بسبب وضع صحي حرج للبعض األخر يمنعهن من الجلوس في المحل لساعات طويلة 
ـ                شـريكات   4ي ل    أما الناحية األخرى فقد وجدن ان دخل المحل من خالل الفترة المذكورة ال يكف

  .وان نصيب كل واحدة من الربح قليال 
  

لذا قررت الشريكات الثالث األخريات بالتنازل عن المحل لصالح السيدة عايده على ان تتحمل هي               
  .ووقفت عايده على ذلك ولذلك بسبب وضع العائلة االقتصادي السيء .عبء القرض وتسديدة 

  
ل بالمحل لوحدها بدون مساعدة في بداية االمـر واجهـت           بدأت بعد ذلك السيدة ام عبد اهللا في العم        

صعوبة بالتوفيق بين االسرة والبيت وبين العمل بالمحل لكنها استطاعت التغلب على ذلك بمـساعدة              
  .و بمساندتهم لها ) زوجها وأوالدها( افراد اسرتها

  
ارات غير متوفرة   ومن خالل العمل الحظت ان الزبائن تطلب انواع   من العطارة واالعشاب والبه             

شيئا فشيئا اصبحت توفر كافة االعـشاب       . لديها فرأت انه يجب ان توفر على االقل مايطلبه الزبائن         
  .والبهارات والعطارة والمكسرات وطورت محلها 

  
 نتيجة لهذا التطور زاد عدد الزبائن وكمية البيع وزاد الدخل مما جعلها تقرر ان تطلب من شـركة                  

اء خاص بمحلها بدل من العداد المشترك بينها وجيرانها من المحالت  والسبب             الكهرباء عداد كهرب  
  .ان ماكنة طحن القهوة تحتاج الى ضغط كهرباء عالي

  
لم تكتفي ام عبد اهللا بهذا التطور ولكنها استمرت بالتطوير حيث أصبحت توفر لبعض االعراس في                

لعصيدة ، والعصيدة هي عبـارة عـن   المنطقة ما يحتاجونه من كشك و بهارات ومكسرات وكذلك ا         
قمح مطحون يطبخ في االعراس في بعض المناطق ، فهي تقوم بشراء القمـح وتنظيفـه وطحنـه                  
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و مؤخرا من بداية شهر رمضان صارت تصنع المفتول في بيتها و تبيعـه              . وتسلمه جاهز للزبائن  
  . في المحل عند الطلب 

  
عليم ابنتها الكبرى الجامعي و التي تخرجت من كلية         بإرادة هذه السيدة الصلبة استطاعت أن تكمل ت       

الصيدلة ومستمرة بتعليم   طالبين جامعيين باإلضافة إلى اوالدها البقية في المدارس فـي الوقـت                 
  .  الحاضر

  
   المستفيدات من برنامج التوفير والتسليف ينافسن على المستوى العربي 7.5

  
اإلغاثـة  ( التسليف التابع لجمعية التنميـة الزراعيـة        تتمثل إحدى مؤشرات نجاح برنامج التوفير و      

، في ترشح العديد من النساء المستفيدات من هذا البرنامج لجائزة الريادة اإلقليمية لصغار            )الزراعية  
 المستثمرين التي ترعاها شبكة التمويل األصغر في البلدان العربية

  
بق علـيهن شـروط الجـائزة، غيـر أن          نحو عشر نساء فلسطينيات استفدن من هذا البرنامج تنط        

المرشحة التي حصلت على الجائزة هي سالمة مصطفى ، وتقول المهندسة نهاية حمودة مديرة دائرة               
نحن ننظر للمشاركة والمنافسة الفلسطينية لنيل هـذه الجـائزة          " بناء القدرات في اإلغاثة الزراعية،      

 فيه نساؤنا من قبل، وبعد ان حالف الحـظ الـسيدة            بحد ذاتها نجاحاً كبيراً واختراقاً لمجال لم تنافس       
سالمة زادت القناعة بأهمية البرنامج الذي تدعمة اإلغاثة الزراعيـة ليـصبح مـن اهـم البـرامج          

  .اإلقراضية المستهدف للنساء على مستوى المنطقة العربية 
 

يا،  عام   دوالر أمريك ) $1000(شحة سالمة محمد مصطفى حصلت على قرضها األول وقيمته          رالم
،  وعملت على تسديد قيمته أسرع من المتوقع ، خالل فترة ال تتجاوز شهرين،  أما قرضها                  2003
، فقد سددت في الفتـرة      12/2005دوالر أمريكيا  ، والذي حصلت عليه بتاريخ           ) $5000(الثاني  

  .المحددة 
  

ماكنات لطحن الحبوب   ويتمثل المشروع في  تعاونية لزراعة وإنتاج األعشاب الطبية، يحتوي على            
والزعتر، ومحمص وماكينات تغليف وأدوات لوجستية أخرى، حيث يتم إنتاج وتـصنيع منتجـات              
األعشاب الطبية بالذات الزعتر والمرمية والبابونج وصناعة الفريك، فجميع المنتجات هي منتجـات             

من منزلها مقراً إلنشاء    زراعية تزرع في المنطقة ويتم تصنيعها وبالتالي تسويقها، فقد اتخذت ركناً            
  .التعاونية
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وتمكنت السيدة سالمة من تشغيل ثالث نساء بشكل دائم، باإلضافة لتوفير فرص عمل غير منتظمـة           
 سيدة حسب الحاجة واستجابة لضغط العمل، حيث تمكنت مـن زيـادة قيمـة رأس مـا                  45لنحو  

، )$8000(بلغ إجمالي   مصاريف تشغيلية بم  )   $1500+ (أصول ثابتة   )   $6500(المشروع لـ   
  .شهرياً) $400(بربح صافي يبلغ 

  
ونتيجة لتوسع العمل وبالتالي ضرورة واستجابة لمتطلبات السوق، فكان ال بد من، تـوفير مكـان                

 فاز حسب متطلبات الماكينات، ومـن ثـم، تـم           3خاص بالمشروع، وتجهيزه ومده بشبكة كهرباء       
ة المشروع كان اإلنتاج الرئيسي يعتمد على صـناعة         إضافة ماكينة جديدة لجرش الحبوب، ففي بداي      

الزعتر كمنتج جديد، واليوم فقد تطور المشروع لزراعة وإنتاج أصناف جديدة أخرى  من األعشاب               
  . سيدة من المنطقة60الطبية كالمرمية والبابونج والفريك، مما ساعد ايضا في تسويق منتجات 

 المحلي من خالل التشبيك مع المؤسسات، و تغطيـة          وتعمل سالمة على تسويق منتجاتها في السوق      
احتياجات الطرود الغذائية المقدمة للفقراء من مؤسسات اإلغاثة المختلفـة، كمـا تقـوم بتـسويق                
المنتوجات داخل التجمعات واألندية النسوية، والمعارض على المستوى المحلي والعربي  ، عـالوة              

دد من البائعين في المنطقة، وتجهيز عبـوات بـسيطة          على ذلك فقد تمكنت من  عقد اتفاقيات مع ع         
  . تحمل اسم التعاونية والمنتج

  
ومن الفوائد التي حققها المشروع، مساهمة عائداته بشكل فعال في زيادة وتحـسين دخـل األسـرة                 
ومستواها العام بعد أن كانت معدومة الدخل، قد تم تحسين بناء المنزل ومده باالحتياجات الضرورية             

 بعض األجهزة الكهربائية كالتلفزيون ، طباخ، أنبوبة غاز ،مد شبكة صرف صحي للمنـزل               وشراء
سيدة أخرى ،في   ) 60(إضافة إلى أن المشروع ساعد على تحسين مستوى المعيشة ل           .  وبناء حمام 

المنطقة، من خالل تسوق منتجاتهم الزراعية من األعشاب الطبية، والذي يعكـس بـشكل واضـح                
الحد األدنى من االحتياجات الغذائية األساسية لألسرة، كما وفر المشروع فرص عمل            إمكانية توفير   

امرأة من المنطقة خالل الشهور الستة الماضية، حيث حصلت كل سـيدة علـى مبلـغ                ) 45(لعدد  
  .$8100أي ما يعادل اإلجمالي ) 150$(
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  الفصل السادس 
_____________________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات 
  

 االستنتاجات 1.6

  
        لما يوفره هذا البرنامج  من       للمنتسبات عن طبيعة التوفير      تبين أن هنالك درجة من الرضا

مصدر مالي للمرأة الفلسطينية حيث أن هناك رضا عن آلية العمل المعتمدة من حيث قـيم                
ار مما يولد نوع من االلتزام واالنتظـام فـي          النقدية لألسهم وطبيعة األقساط الشهرية لالدخ     

تسليم الدفعات الشهرية  ويرسى مبدأ الشفافية المالية في احتساب األرباح والتوفيرات ممـا              
 . يخلق جو من الثقة ما بين إدارة البرنامج والمنتسبات  إليه من النساء

        لما يوفره هذا   ) اضاالقتر( للمنتسبات عن طبيعة التسليف      تبين أن هنالك درجة من الرضا
البرنامج  من مصدر مالي للمرأة الفلسطينية كمقترضة بشكل مرنـة حيـث أن إجـراءات                
العمل في البرنامج  أفضل وأسهل  من المؤسسات االقراضـية والبنـوك، وأن الفتـرات                
الزمنية الستالم القروض منافسة  وأن طبيعة حجم القروض مناسبة لجميع المنتسبات مـع              

اسب لفترة السماح والسداد األمر الذي جعل درجة رضا المنـسبات عـن             وجود هامش من  
  البرنامج عالية 

               إن لبرنامج التوفير والتسليف على المنتسبات في الجمعيات النسوية في الضفة الغربية  آثار
اقتصادية واضحة عليهن حيث  تساهم جمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية بتقـديم             

 النساء الفلسطيني واالرتقاء بهذه الشريحة المهمة من شرائح مجتمعنـا بمـا             الخدمة لمجتمع 
. يعزز مكانة المرأة الفلسطينية ودورها الريادي في إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعيـة           



 122

وألهمية الدور الذي تلعبه هذه الجمعيات في تمكين النساء اقتصاديا اللـواتي ال يـستطعن               
لبنوك التجارية مقابل الحصول على قرض منها، فإن االرتباط بـين      توفير ضمانات تطلبها ا   

التسليف واالدخار يبدو مقبوال كآلية ضمان للقروض لهن، وأكثر راحة أيضا مـن بـرامج               
وهذا يتبين في النسبة الجيدة للنساء اللواتي حصلن على القروض من هـذه             . إقراض أخرى 

زراعي (  على قرض لمشروع إنتاجي      ويمكن ألي سيدة من األعضاء الحصول     . الجمعيات
ولكـي تعمـل   . أو لتلبية حاجة تعليمية أو صحية أو احتياجات شخصية لألسرة    ) أو حيواني 

الجمعيات النسوية على توجيه القطاع النسائي في الميادين الخدماتية والحرفية والزراعيـة            
لجمعيـات قـدماَ    نحو بلورة مفاهيم تعاونية في ظل ظروف اقتصادية تقف على تنمية هذه ا            

 . والرقي بالسيدات المنتسبات اقتصادياً

                إن هناك أثر واضح وملموس لمثل هذه البرامج على الصعيد االجتماعي، فقد تشكلت لـدى
السيدات مفاهيم وآراء حول المجتمع من جراء انخراطهن في ميادين العمل المختلفة، حيث             

 في المجتمع وبصورة واضحة وضمن      أصبحن المنتسبات أكثر قدرة على التفاعل واالندماج      
 .آلية العمل المتعبة والمقترحة من هذه الجمعيات

                إن هناك بعض المعيقات التي تقف حائل في وجه استمرار هذه الجمعيات منها المعتقـدات
الدينية والفكرية التي تؤمن بها شريحة ال بأس بها مـن المجتمـع الفلـسطيني، كحرمـة                 

عالية تدخل ضمن مسمى الربا، وعدم االستقرار االقتـصادي،         االقتراض لما لها من فوائد      
وتعمد االحتالل إلى ضرب البنية التحية للمشاريع في األراضي الفلسطينية، كما أن للتعلـيم              
األثر األكبر في سير أو إعاقة عمل هذه البرامج حيث أن تدني مـستوى التعلـيم لـبعض                  

 وكما أوضحنا سـالفاً فـإن األوضـاع         األعضاء يعمل على عرقلة سير عمل هذه البرامج،       
االقتصادية الصعبة قد تحول دون قدرة المنتسبات على الوفاء بالتزاماتهن وبالتـالي عـدم              
سداد القرض في الموعد المحدد مما يترك آثاراً سلبية على سير العمل في هذه الجمعيـات                

الجدد أي قروض إال في     نتيجة تزايد المديونية وعدم المقدرة بالتالي على إعطاء المنتسبات          
  .حالة سداد القروض السابقة من المنتسبات اللواتي قمن باالستفادة من هذه البرامج

             هناك توافق وانسجام لدى المنتسبات في هذه الجمعيات اتجاه اآلثار االجتماعية واالقتصادية
 الرغم  لهذه البرامج تعزى لجميع متغيرات الدراسة، وذلك عند جميع مجاالت الدراسة على           

من اختالف الموقع، والعمر بالسنوات، والحالة االجتماعية، ومعدل الدخل الشهري اإلجمالي           
لألسرة بالشيكل، والصعوبات عند االنضمام للجمعية، والمحافظة، والمؤهل العلمي، وعـدد           
سنوات االنتساب إلى الجمعية، والرصيد الحالي في الجمعيـة مـن األسـهم والتـوفيرات               

 .بالدينار
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    التوصيات 2.6
  

 الباحث ، ومن أجل أن تؤدي هذه الدراسة دورها وتنجز  تأسيساً على االستنتاجات التي توصل إليها
  : أهدافها على خير وجه، ال بد من تقديم بعض التوصيات كما يلي

  
                 نقل التجربة لفئات اخرى تعمل معها اإلغاثة الزراعية مثل الشباب والنـساء مـن خـالل

 .الخبرات والقدرات التي تراكمت عند الطاقم الذب بعمل على البرنامج اإلستفادة من 

               نقل التجربة الى الدول المجاورة من خالل الزيارات التبادلية ،وعمل مشاريع مشتركة مـع
 .المهتمين من المانحيين في هذا المجال 

             اثـة  وضع خطة واضحة إلستدامة البرنامج بشكل مستقل والتقليل من اإلعتماد علـى اإلغ
 الزراعية في دعم الرواتب والمصاريف اإلدارية 

                وضع خطة لضبط التكاليف التشغيلية من اجل منافسة المؤسسات الشبيهة التي تعمـل فـي
 نفس المجال 

                ايجاد اليات للتنسيق مع المؤسسات التي تعمل في مجال اإلقـراض الـصغير والمتنـاهي
خدمة اكبر قدر ممكـن مـن الفئـات     الصغرمن خالل توحيد األليات واإلجراءات من اجل        

 المستهدف 

               فتح مركز دراسة إحتياجات السوق من المشاريع الصغيرة وتـدريب المقترضـات علـى
 األليات المناسبة إلختيار المشروع وتقديم القرض 

  البحث عن مصادر إضافية لتمويل المحفظة اإلقراضية 

         يير نظرة المجتمع النمطية  لدور      تنظيم حمالت توعية وتثقيف واسعة على امتداد الوطن لتغ
 .المرأة وقدراتها

                توفير الدعم والتدريب للمؤسسات النسوية، كل حسب اختصاصه، والعمـل علـى تأهيـل
 .كوادر نسائية، ودعمها للمشاركة في التخطيط التنموي

                 التفكير بإقامة مشاريع اقتصادية تنموية للنـساء وللمؤسـسات النـسوية، حتـى تـستطيع
 .تمويل برامجها بنفسها، بدالً من االعتماد على الجهات المانحةالمؤسسات 

                ضرورة توعية أفراد المجتمع بشكل عام، والمستهدفين من هذه البـرامج بـشكل خـاص
بأهدافها، وأهداف البرامج ألمنفذه من قبل المؤسسات الدولية بشكل عام، بشتى الوسائل مثل             

 مع المـستهدفين ومـع أعـضاء المجـالس          اإلذاعة والتلفزيون ومن خالل عقد اجتماعات     
 .المحلية
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             ضرورة التنسيق الكامل بين المؤسسات الدولية ألمنفذه لهذه البرامج وبين الجهات الحكومية
ذات العالقة، لتقليل المصاريف اإلدارية واستغالل الموارد بشكل امثل ومنع االزدواجية في            

 . العمل

        المستفيدين أنفسهم والمجتمعات المحلية في هـذا       إجراء تقييم دوري لهذه البرامج ومشاركة
 التقييم و

             ضرورة إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين المؤسسات الدولية والجهات الحكومية، تشمل كافة
المؤشرات والبيانات الالزمة لتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية واالغاثيه ألمنفـذه           

ام على أن تشتمل علـى أولويـات واحتياجـات    من قبل المؤسسات غير الحكومية بشكل ع  
المجتمعات المحلية، وعلى أن يتم تحديثها بشكل دوري، لتمكين هذه المؤسسات من تخطيط             
وتنفيذ برامج ومشاريع تالءم االحتياجات الفلسطينية، ولتقليل المصاريف اإلدارية وزيـادة           

 . تحويل الموارد للمستفيدين من هذه البرامج

  
  البحثية  المقترحات3.6

  
                 إجراء دراسة حول دور الجمعيات النسوية في  تنمية القدرة اإلبداعية لدى المنتسبات فـي

 .هذه الجمعيات

              إجراء دراسة حول الصعوبات التي تواجه تنفيذ برامج اإلقراض والتسليف في الجمعيـات
 .النسوية

        الدراسـات  توفير قاعدة بيانات واضحة عن هذه المؤسسات من خالل إجراء المزيـد مـن 
 .الميدانية عنها
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  االستبانة بصورتها النهائية: 1.3ملحق
  

  أختي المبحوثة المحترمة ،،،،
  تحية طيبه وبعد،،،

  
  

  يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان
  

اآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف 
في اإلغاثة الزراعية على المنتسبات  في الجمعيات 

  النسوية في الضفة الغربية
  

وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول علـى درجـة الماجـستير فـي التنميـة الريفيـة                
تخصص بناء مؤسسات والتنمية البشرية في جامعة القدس، وعليه فقد طور           /المستدامة

معلومات خاصة بالعضوات   : الباحث استبانه تكونت من ثالثة أقسام، يمثل القسم األول        
مجاالت الدراسة ابتـداء    : ، ويمثل القسم الثاني    المساهمات في برنامج التوفير والتسليف    

ـ  مرورا باآلثـار االقتـصادية واالجتماعيـة ،        من طبيعة التوفير واإلقراض،    اء وانته
، وبصفتكن إحدى المساهمات في برنامج التوفير والتسليف،        بالمعيقات التنموية للبرنامج  

ن المعلومـات التـي     الرجاء اإلجابة على فقرات اإلستبانة بصدق وموضوعية، علماً با        
  .ستدلي بها ستوظف ألغراض البحث العلمي فقط

  
  شاكراً لكن حسن تعاونكن

  
  منجد مثقال سليم 
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  البيانات الخاصة: القسم األول
  

    داخل المربع بجانب اإلجابة التي تراها مناسبة  Xيرجى وضع إشارة 
  
 .............................................................(.......)  : الموقع   1
 .............................................................(.......)  :حافظة   2
 47-38) 3 عام        37-28) 2 عام      27-18) 1(.......)  العمر بالسنوات  3

   عام فاكبر60) 5 عام       57-48) 4عام        
ثاوي ) 4اعدادي       ) 3ابتدائي            ) 2أمي   ) 1(.......)  المؤهل العلمي  4

اكثر من بكالوريوس ) 7بكالوريوس       ) 6دبلوم       ) 5
  مطلقة) 4أرملة  ) 3متزوجة      ) 2عزباء         ) 1(.......)  الحالة االجتماعية  5
عدد سنوات االنتساب إلى   6

  الجمعية  
  )7-5 ()3سنوات       ) 4-1() 2    ل من سنة   أق) 1(.......)

   سنوات فأكثر9 ) 4 
معدل الدخل الشهري اإلجمالي   7

  لألسرة بالشيكل  
  1500-1001) 3  1000-  501) 2       500ل من أق) 1(.......)

5 (1501-2000     6 (2001-2500    7 (2501-300 
   فأكثر3001) 8

رصيدك الحالي في الجمعية   8
) سهم والتوفيرات األ(من 

  بالدينار   

     500-301) 3  300 -101) 2       100أقلل من ) 1(.......)
  900أكثر من ) 6     701-900)  5    501-700) 4

هل واجهتي صعوبات عند   9
 انضمامك للجمعية 

  

  عدم وضوح الفكرة ) 2   االجتماعية التقاليد والعادات ) 1(.......)
  لى مقر الجمعيةعوبة الوصول اص) 3
  ألم أواجه أي صعوبة) 5     اكثر من سبب مما ذكر) 4
  :......................................حدد/ غير ذلك ) 6

ما هو طبيعة عملك بشكل   10
  أساسي 

  عاملة) 3 موظفة     )2        ربة  بيت ) 1(.......)
  ير ذلك غ) 5  عاملة في قطاع   الزراعة     )4

  
  مجاالت الدراسة:  الثانيالقسم

  
 برجاء قراءة   كالً من العبارات في هذا القسم، و تحديد إلى أي درجة توافقين  على ما جاء فيها استناداً إلى قياس                        

 في المكان المناسب الذي يمثل      (X)اآلثار االقتصادية واالجتماعية لبرنامج التوفير والتسليف  ، وذلك بوضع إشارة            
  :الت التالية إجابتك على المجا
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 واقع التوفير والتسليف : البند األول 

  .في المكان الذي يمثل اإلجابة الصحيحة ) X ( ما هي درجة موافقتك على العبارات التالية ََ ضعي 
  

وافق م البيان الرقم
 بشدة

  ضارمع  معارض محايدوافقم
 بشدة

  درجة رضا المنتسبات عن  التوفير
  

 النقدية للـسهم  الـذي       أنا  راضية  عن القيمة       1
  يؤهلني للدخول للجمعية 

          

إنا راضية  عن قيمة الدفعات الـشهرية التـي            2
 .قررتها الجمعية  

          

            انتظم بتسليم الدفعات الشهرية   3
إنا راضيه  عن إلية استالم الدفعات الـشهرية           4

  .وتوثيقها 
          

            اعلم تماما كم بلغ رصيد توفيراتي   5
اعرف تماما ما هي اآللية التي تحـسب فيهـا            6

  األرباح على أرصدتي 
          

             لدي معرفة كافية  بإجراءات البرنامج    7
            انقطع بشكل مؤقت عن دفع أقساط  التوفير   8
            انقطعت بشكل نهائي عن إقساط التوفير   9

            أستلم أرباحي بشكل دوري   10
  عن طبيعة اإلقراضدرجة رضا المنتسبات 
  

جمعية التوفير هي الوحيدة التي تقدم الخدمـة          11
  .المالية  في مكان سكني 

          

إجراءات الجمعية أفـضل مـن المؤسـسات          12
  .اإلقراضية والبنوك  في منح القروض 

          

            .اجراءت إعطاء القروض سهلة    13
            المدة الزمنية الستالم القرض مقبولة ومنافسة   14
الكفاالت  ليست صعبة فهي مقبولة في الريف          15

  وعند النساء 
          

            حجم القرض مناسب   16
            .طبيعة القرض غير مقيد   17
            .فترة السماح للقرض كافية   18
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            . فترة سداد القرض كافية  19
قدمت طلب قرض وأنا بحاجة ماسة لـه ولـم            20

  .احصل عليه 
          

معية تساعد في إعداد الجدوى االقتـصادية       الج  21
  . للقرض

          

  
  اآلثار االقتصادية واالجتماعية لبرنامج التوفير والتسليف  : البند الثاني 

  
وافق م البيان الرقم

 بشدة

  ضارمع  معارض محايدوافقم
 بشدة

  اآلثار االقتصادية: المجال االول 
  

هم  انضمامي إلى برنامج التوفير والتسليف سا       1
  في  زيادة ملكيتي لألسهم والتوفيرات 

          

 انضمامي إلى برنامج التوفير والتسليف ساهم   2
  في الحصول على قرض 

          

 انضمامي إلى برنامج التوفير والتسليف ساهم   3
  في زيادة دخل أسرتي 

          

 حصولي على قرض من البرنامج  ساهم  في           4
  إيجاد فرصة عمل دائمة 

          

حصولي على قرض ساهم  في إيجاد فرصة           5
  عمل مؤقتة 

          

انضمامي إلى برنامج التوفير والتسليف زاد من         6
  مشاكلي االقتصادية 

          

 انضمامي إلى برنامج التوفير والتسليف افقدني        7
  فرصة اقتصادية أخرى 

          

ساهم  برامج التوفير والتسليف في تنمية رأس          8
  مالي بشكل ذاتي 

          

ساهم  برامج التوفير والتـسليف فـي زيـادة            9
  فرصي في تأسيس مشروع مدر للدخل 

          

تسهم برامج التوفير والتسليف في رفع مستوى         10
  معيشة أسرتي 

          

 برنامج التوفير والتسليف في إخراجـي       ساهم    11
  من حالة الفقر 
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 برامج التوفير والتسليف في وصولي الى       ساهم  12
   مالية سهلة خدمات

          

ساهم برنامج التوفير والتسليف في تمكيني  من          13
  إدارة المشاريع الصغيرة بشكل جيد 

          

ساهم برنامج التوفير والتسليف فـي تـدريبي          14
  على األمور المالية بالحد األدنى  

          

  برامج التوفير والتسليف على مساعدتي       ساهم    15
  على تسويق منتجاتي 

          

ساهم برنامج التوفير والتسليف فـي التعـرف          16
  على أفكار مشاريع ناجحة 

          

ساهم برنامج التوفير على مساعدتي في معرفة         17
  احتياج السوق قبل البدء بمشروعي 

          

ساهم برنامج التوفير والتسليف فـي تعريفـي          18
  على تقنيات التبكيت والتصنيف الحديثة 

          

توفير والتسليف على تحـسين     ساهم برنامج ال    19
  البنية التحتية لمشروعي من خالل القروض 

          

ساهم برنامج  التوفير والتسليف علـى زيـادة           20
  إطالعي على المشاريع االقتصادية الناجحة 

          

ساهم برنامج التـوفير والتـسليف بتـصدير           21
  منتجاتي خارج الوطن 

          

فـي تحقيـق    ساهم  برامج التوفير والتسليف        22
  االستقاللية المالية لدي 

          

  االثار االجتماعية: المجال الثاني
  

ساهم  برامج التوفير والتسليف النـساء فـي           1
  ضمان  حياة كريمة لي وألسرتي 

          

ساهم  برامج التوفير والتسليف في شـعوري   2
  بالمكانة أمام زوجي 

          

ر ساهم  برامج التوفير والتـسليف فـي تـوفي           3
  التعليم ألبنائي 

          

ساهم برامج التوفير والتـسليف فـي تحـسن           4
  .المستوى الصحي ألسرتي  

          

ساهم   برامج التوفير والتـسليف فـي تـوفر   5
  الحياة الديمقراطية في سلوكي 
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ساهم برامج التوفير والتسليف فـي تنـشيطي          6
  داخل المجتمع 

          

فير في توفير البئة    ساهم  برامج التسليف والتو      7
  المناسبة لتعليم أطفالي 

          

تسهم برامج التسليف والتوفير في زيـادة روح          8
  العمل التطوعي عندي 

          

بنـاء  ساهم  برامج التوفير والتـسليف  فـي            9
  عالقات اجتماعية بيني وبين بقية األعضاء 

          

ساهم  برامج التوفير والتسليف في حل مشاكلي          10
  ستوى المحلي على الم

          

           ساهم برنامج التوفير والتسليف ببناء شخصيتي   11
  برامج التوفير والتسليف فـي زيـادة         ساهم    12

  الوعي عندي 
          

            ساهم برنامج التوفير والتسليف بصقل مواهبي   13
ساهم برنامج التوفير والتسليف من فرصتي في         14

  المشاركة باألنشطة الوطنية 
          

ساهم برنامج التوفير والتسليف مـن فرصـتي       15
  بالمشاركة باألنشطة االجتماعية 

          

ساهم برنامج التوفير من فرصتي في التعرف          16
  على وطني 

          

ساهم برنامج التوفير والتسليف من مـشاركتي         17
  في االنتخابات العامة 

          

ساهم برنامج التوفير والتسليف من مـشاركتي         18
  االنتخابات البلدية في 

          

ساهم برنامج التوفير والتسليف من ترشـيحي         19
  لالنتخابات البلدية 

          

ساهم برنامج التوفير والتسليف في نجاحي في         20
  االنتخابات البلدية 

          

زاد  برامج التوفير والتسليف مـن شـعوري           21
  باالنتماء للمجموعة 

          

سليف مـن شـعوري     زاد برنامج التوفير والت     22
  باالنتماء الوطني 

          

            .ساهم  برامج التوفير والتسليف  من إبداعي   23
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  أهم المعيقات التنموية التي تواجه البرنامج  : البند الثالث
  

وافق م البيان الرقم
 بشدة

  ضارمع  معارض محايدوافقم
 بشدة

            عدم االستقرار االقتصادي   1
            .رامج االقراضية بشكل عامالنظرة الدينية للب  2
            .تدني المستوى التعليمي لبعض العضوات  3
            .قلة الحوافز المادية المقدمة   4
            قلة العائد على مساهماتي   5
            عدم تلبية احتياجي في الوقت المناسب   6
            تعقيدات في شروط منح القرض   7
            ت المناسب عدم قدرة سداد اإلقراض في الوق  8
ساهم البرنامج في ابتكار منتوجات إقراضـية   9

  جديدة 
          

            إجراءات المؤسسات المنافسة أسرع وأسهل   10
            الضعف في إيصال فكرة البرنامج    11

  
  :مالحظات هامة ترغبين بإضافتها 

  
 .......................................................................................... 

 .......................................................................................... 

 .......................................................................................... 

 .............................................. ..........................................  
  

شاكرين لكم حسن التعاون
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  .رسالة تحكيم االستبانة : 2.3لحق م
  

  ثمين الهيجاوي حفظه اهللا : حضرة الدكتور
  

  تحكيم استبانه: الموضوع
  

  تحية طيبة وبعد،،،
  

 لخدمة العلم وأهلـه،     أتقدم لحضرتكم بأحر التحيات وأتمنى لكم موفور الصحة والعافية، وأدامكم اهللا          
أرجو من حضرتكم التكرم بتحكيم هذه االستبانة التي سيتم استخدامها كأداة بحث في دراستي الحالية              

  : وهي بعنوان
  

اآلثار االجتماعية واالقتصادية لبرنامج التوفير والتسليف في اإلغاثة الزراعية على "    
"ية   المنتسبات  في الجمعيات النسوية في الضفة الغرب  

  
بنـاء  / وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنميـة الريفيـة المـستدامة             

  .ديس أبو/ جامعة القدس/ مؤسسات وتنمية موارد بشرية
  

  :محاور التحكيم
  

مدى قياس الفقرات للموضوع المراد قياسه، ومدى مالئمة الفقرات من حيـث الطـول والقـصر                
ى مالئمة الفقرات للفئة المستهدفة، ومدى انتماء الفقرة للبعد الذي تقيسه،           والوضوح والغموض، ومد  

ومن حيث احتمال الفقرة الواحدة ألكثر من معنى، ومن حيث سالمة اللغة المستخدمة في الفقـرات،   
  .وإضافة أي فقرات ترونها مناسبة، الفقرات المقترح حذفها

  
  مع احترامي وتقديري

  نسخة 
 االغاثة الزراعية/توراه اقتصاد زراعي وتغذية دك/ منصور غرابة .د 

 القدس المفتوحة / علم اجتماع/عبد الكريم مزعل .د 

 جامعة القدس المفتوحة/خدمة اجتماعية /أياد أبو بكر . د. 
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 مديرة برنامج التوفير والتلسيف في فلسطين/ نهاية حمودة . م. 

  فلسطينرئيسة اتحاد جمعيات التوفير والتسليف في /رندة عبد ربه. 
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