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جامعة القدس  
الدراسات العميا  عمادة 

 
 

التحديات اإلدارية كالمالية التي تكاجو جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية 
في فمسطيف 

 
 

 

 
 كسبرم  فريد عكضرنا

 
 
 

رسالة ماجستير 
 
 
فمسطيف _ القدس 

 
  ميالدم2008/  ىجرم1429 
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التحديات االدارية كالمالية التي تكاجو جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية 
في فمسطيف 

 
 

 

: إعداد
 رنا فريد عكض كسبرم

 
 

 بكالكريكس محاسبة         مف جامعة بيت لحـ               فمسطيف
 
 

 

فتح اهلل غانـ . د: المشرؼ
 
 

في  قدمت ىذه الدراسة استكماالن لمتطمبات درجة الماجستير
جامعة / مف برنامج الدراسات العميا في التنمية الريفية المستدامة (بناء مؤسسات)

القدس 
 
 

  ميالدم2008/  ىجرم1429
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 التحديات االدارية كالمالية التي تكاجو جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية في فمسطيف
 
 

رنا فريد عكض كسبرم :اسـ الطالبة 
 20320088:   الرقـ الجامعي

 
فتح اهلل غانـ . د: المشرؼ

 
: مف لجنة المناقشة المدرجة أسماءىـ ك تكاقيعيـ:  /  /    نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ 

 
 :............................... رئيس لجنة المناقشة .1 :........................التكقيع 

 :....................................ممتحنان داخميان  .2 :........................التكقيع 

 :...................................ممتحنان خارجيان  .3 :........................التكقيع 

 
 

 فمسطيف –القدس 
 ميالدم 2008/  ىجرم1429

 

 
 
 

 جامعة القدس          
 عمادة الدراسات العميا                         

 برنامج التنمية الريفية المستدامة
 
 
 
 
 اجازة رسالة



 

 106 

 اإلىداء
 

 
 

 إىل زوجي 
 

وتقديراً لعنائو بره، اعرتافاً بص
 

إىل أطفايل وفلذات كبدي و
 

بشار وأديل 
 

أىدي ىذا البحث 
 

 وهلل الفضل يف األوىل واآلخرة

 
 

 

 

 

 

 

 
 رنا كسبري
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: إقرار
 

 كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة ،أقر أنا مقدمة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير
باستثناء ما تـ االشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم 

. جامعة أك معيد
 
 
 

       :............................التوقيع
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رنا فريد عوض كسبري 
 

 26/1/2008 : التاريخ
 
 
 
 
 

وعرفان شكر 
 

خراجو  كؿ الحمد كالشكر هلل سبحانو كتعالى الذم كفقني كأنعـ عميى بإنجاز ىذا الجيد العممي المتكاضع، كا 
إلى حيز الكجكد، كلكف مف بركة العمـ أف يرد القكؿ إلى صاحبو، كاف ينسب الفضؿ إلى مقدمو، لذا فاف 

كؿ الشكر كاإلقرار بالعرفاف لكؿ مف تكـر كقدـ لي عكنان أك مساعدة أثناء مسيرة، إعداد ىذه الدراسة، كليذا 
أبي كأمي : ال يسعني إال أف اشكر كؿ أكالئؾ الكرماء الذيف أمدكني بالعكف كفي مقدمتيـ كالدم األعزاء

أطاؿ اهلل في عمرىما، كزكجي الغالي، كأطفالي حفظيـ اهلل جميعان، ثـ أخص بالشكر الجزيؿ بعدىـ كال 
:  مف
 
 برنامج التنمية الريفية المستدامة، بكؿ الطكاقـ العاممة كجمعية اإلغاثة الزراعية الذيف / جامعة القدس

 .رسيمكا المسيرة العممية في بمدتي الزبابدة، فميـ مني كافر الشؾ

 

  الشكر كالتقدير لمدكتكر فتح اهلل غانـ الذم تفضؿ عمي بقبكلو اإلشراؼ عمى رسالتي كقدـ لي يد العكف
 .حتى إنجاز ىذه الدراسة

 

 كؿ الشكر كالتقدير لألساتذة الكراـ الذيف تفضمكا عمي بقبكليـ تحكيـ االستبانة الخاص بالدراسة كىـ : 

عكاطؼ صياـ، . عطية مصمح، د. مركاف دركيش، د. طارؽ الحاج، د. نكر الديف أبك الرب، د. د
إلياس ضبيط كالسيد ماىر طنكس الذم تفضؿ عمي . ىشاـ عكرتاني، األستاذ عدناف عبيدات، د.د

.  SPSS تحمؿ عبئ كمشقة تحميؿ بيانات االستبانات عمى البرنامج اإلحصائي
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 عبداهلل شريؼ اسعيد كمحمد أبك الرب، عمى ما قدماه لي مف مالحظات في يفالشكر كالتقدير لألستاذ 

تدقيؽ المغة العربية ليذه الرسالة، كلمدكتكر مايكؿ سينيؿ أيضان عمى ما قدمو لي مف مالحظات في 
 .تدقيؽ المغة اإلنجميزية لممخص الرسالة

  

  إلى برنامج التكفير كالتسميؼ في اإلغاثة الزراعية عمى ما قدمكه مف مساعدة كتسييؿ ميمة الباحثة
كتقديـ كافة المعمكمات كالبيانات عف جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية كخاصة المرشدات 

 .الميدانيات كالعامميف كالعامالت في برنامج التكفير كالتسميؼ في اإلغاثة الزراعية

 

  إلى العامميف بكزارة العمؿ كخاصة اإلدارة العامة لمتعاكف في كؿ مف محافظة جنيف كالمقر المركزم في
راـ اهلل عمى ما قدمكه مف بيانات كمعمكمات صريحة عف طبيعة عالقة الكزارة بالجمعيات التعاكنية في 

 .فمسطيف

 

  الى األخكات أمينات الصناديؽ الفرعية في محافظات شماؿ الضفة الغربية عمى تعاكنيف في تعبئة
 .االستبانات كتقديـ كؿ المعمكمات عف كاقع عمؿ الجمعيات في المكاقع التابعة ليا

 
  كؿ الشكر كالتقدير لكؿ مف الدكتكر سمير أبك زنيد كالدكتكر إسماعيؿ دعيؽ عمى تفضميـ بقبكؿ

 .مناقشة الرسالة كالحكـ عمييا

 

  لكؿ مف ساىـ كساعد في إعداد ىذه الرسالة سكاء بمعمكمة أك تكجيو أك كؿ الشكر كالتقدير كالعرفاف
 .رأم أك دعاء جعميا اهلل ليـ في ميزاف حسناتيـ

 
. كأخيرا أختـ شكرم بالدعاء لممكلى عز كجؿ أف يكفقني لما يحبو كيرضاه

 
                                       

                                                      الباحثة 
        رنػا كسبرم
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عريفات ت
: تحديات

، كحدا الشيء يحدكه حدكان كاحتداه، أم تبعو كتعمده كنازعو:لغويا أم : كالتحديات مفردىا تحدو .  مفردىا تحدو
(. 2005ابف المنظكر، )المباراة كالمنازعة في الغيمبة 

 ىي تطكرات أك متغيرات أك مشكالت أك صعكبات أك عكائؽ نابعة مف البيئة المحمية أك :إصطالحا
( 2006فتحي، )اإلقميمية أك الدكلية 

 العامالت في الجمعيات التعاكنية كتضعؼ مف مقدرتيف ىي المعيقات اإلدارية كالمالية التي تكاجو: إجرائيا
عمى أداء أدكارىف بكفاءة كفاعمية كتؤثر بدكرىا عمى استدامة الجمعية كتحقيؽ أىدافيا االجتماعية 

. كاالقتصادية
 

:  جمعية التوفير والتسميف التعاونية
 ىي عبارة عف مؤسسة مالية تعاكنية، إذ أنيا تتككف مف مجمكعة مف األشخاص عقدكا العـز :إصطالحا

عمى أف يدخركا معا كأف يمنحكا بعضيـ قركضا بفائدة منخفضة، كتتميز التعاكنيات اإلئتمانية بطابعيا 
الديمقراطي، إذ يتكلى األعضاء إدارتيـ بتعييف مجمس إدارة، كلجنة مراقبة كلجنة اإلئتماف، كيقرر األعضاء 

السياسة العامة التي تنتيجيا تعاكنية التكفير كالتسميؼ التي ينتمكف إلييا، كذلؾ خالؿ اإلجتماع السنكم 
. ((ت.ب)أبك الخير، )

دارية مستقمة، مسجمة مف قبؿ كزارة  :إجرائيا ىي جمعية تعاكنية مرخصة ذات شخصية اعتبارية كمالية كا 
العمؿ الفمسطينية في المحافظة، كيحؽ ليا فتح مجمكعات تكفير كتسميؼ في المكاقع التابعة لممحافظة 

كتمارس نشاطي التكفير كالتسميؼ كتقتصر عضكيتيا فقط عمى النساء التي تمٌكليا كتقكـ . العاممة فييا
. مركزية ليا مجمكعات فرعية لمتكفير كالتسميؼ في مكاقع تابعة ليا (األـ)كىي جمعية . بإدارتيا
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 :أمينة صندوق المجموعة

ىي عضكة في الييئة اإلدارية لممجمكعة عمى أف تتكفر فييا خبرة عممية في مسؾ الحسابات، : إصطالحا
كلدييا سمعة مالية حسنة في مكقعيا كلدييا اإلمكانية كسيكلة الحركة، كما تحكز عمى ثقة المجمكعة، 

(. 2003دليؿ برنامج التكفير كالتسميؼ، )كبأف ال يقؿ مستكل التعميـ عف المرحمة الثانكية كما فكؽ
ىي كؿ عضكة إدارية متطكعة كمنتخبة منذ أكثر مف عاـ كاحد في الييئة اإلدارية لمجمكعة : إجرائياً 

التكفير كالتسميؼ النسكية كالمسجمة منذ أكثر مف عاـ كاحد كمكقع يتميز باالستمرارية، كتابع لجمعية 
. التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية في محافظات شماؿ الضفة الغربية

 

:  اإلحتياجات التدريبية
 

 ىي مجمكع التغيرات كالتطكرات التي تتطمب أف يتمقاىا العاممكف مف حيث المعمكمات كالسمكؾ :إصطالحاً 
أداء : كذلؾ مف أجؿ رفع كفاياتيـ، كأف الحاجة التدريبية تعبر عف كجكد فجكة بيف أدائيف في كظيفة ما

كاقعي كىك ما يقـك بو المكظؼ، كأداء مرغكب فيو، كىذا الفرؽ يعكد إلى النقص في معارؼ الفرد كمياراتو 
(. 1991األردف، كزارة التربية كالتعميـ، )كاتجاىاتو 

 ىي متغير تمثؿ استجابة المبحكثات لكؿ حاجة مف حاجات االستبانة المستخدمة في الدراسة، :إجرائياً 
. لتصكرىا الفجكة بيف المتطمبات الحقيقية ألداء مياميا بكفاءة كفاعمية، كالقدرات الحالية التي تمتمكيا

 
  :الميام والمسؤوليات

( 1980مسعكد، ) بو ما يككف بو اإلنساف ممزمان كمطالبان بعمؿ يقكـ: لغويا
،   تعني تعيد المرؤكس أك التزامو بتنفيذ أعماؿ أك نشاطات معينة معيكدة إليو بأقصى قدراتو:إصطالحا

كتكجد في مستكييف، األكؿ كىي مسؤكلية ذاتية كالتي يككف فييا الفرد كاقعان في إطار مسؤكلية فرد أك 
مجمكعة أخرل، أما المستكل الثاني فيي المسؤكلية التنظيمية كالتي يككف فييا الفرد مسؤكالن عف أفراد 

 (.2005المالح، )آخريف في تنظيـ اجتماعي معيف 

ىي األعماؿ التي يجب أف يقـك بتنفيذىا كؿ مف يشغؿ منصب في الجمعية التعاكنية بكفاءة : إجرائيا
 .عف أداء ىذه األعماؿ كفقا لسياستيا كنظاميا الداخمي كفاعمية، كىك مسؤكؿ أماـ الجمعية
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:  مؤسسات التمويل األصغر والبالغ الصغر
 مؤسسات مالية غير حككمية تقدـ خدمات مالية لمفقراء كاالدخار كالقركض كالتأميف، كىي: إصطالحا

أك المبالغ  ($15000)كتحكيؿ األمكاؿ مف الخارج إلخ، حيث تقبؿ إيداع المبالغ الصغرل كالتي ال تتجاكز 
البكابة العربية )زبائنيا فقط كليس مف العامة /عمالئيا مف ($5000)البالغة الصغر كالتي ال تتجاكز 

. ((ت.ب)لمتمكيؿ األصغر، 
الممخص  

 
 

 لمتعرؼ عمى التحديات اإلدارية كالمالية التي تكاجو جمعيات التكفير كالتسميؼ تـ إنجاز ىذه الدراسة
ككذلؾ . المجمكعاتالنسكية التعاكنية في محافظات شماؿ الضفة الغربية مف كجية نظر أمينات صناديؽ 

التعرؼ عمى كاقع عمؿ أمينات الصناديؽ في المجمكعات مف خالؿ التعرؼ عمى المياـ كالمسؤكليات 
اإلدارية كالمالية المنكطة بيف في مجمكعات التكفير كالتسميؼ النسكية في المكاقع، باإلضافة إلى التعرؼ 

كمف أجؿ تحقيؽ  .عمى االحتياجات التدريبية ليف، كالتعرؼ عمى التحديات اإلدارية كالمالية التي تكاجييف
جراء مقابالت، كتككف مجتمع الدراسة ا األىدىذه ؼ قامت الباحثة بزيارات ميدانية لبعض ىذه التجمعات كا 
 أمينة 39 عضكة كتـ أخذ المجتمع بالكامؿ، كتـ تصميـ استبانة ليذا الغرض، كزعت عمى 39مف 

، كنابمس، كجنيف،  :صندكؽ في خمس محافظات ىي ـ المنيج ااستخدكما تـ  .طكباسكقمقيمية، كطكلكـر
ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الباحثة أف ىذه الجمعيات تعاني مف . الكصفي في تحميؿ البيانات

خرؽ في تطبيؽ المبادئ التعاكنية التي تميز الجمعيات التعاكنية عف باقي المؤسسات االقتصادية، كما ىك 
لجمعيات التعاكنية، حيث تبيف أف غالبية عظمى مف االديمقراطية في إدارة استقاللية اإلدارة كم دئفي مب

 أمينات الصناديؽ في تمؾ الجمعيات لدييف نقص ممحكظ في إتماـ ما ىك منكط بيف مف مياـ كمسؤكليات
كما تبيف ، ، كتبيف أنيف بحاجة لدكرات تدريبية في مجاالت كثيرةككنيف يعممف بإنفراد في إدارة مجمكعاتيف

ككاف مف أىـ .  أماميف لتطكير أعماؿ تمؾ الجمعياتان أف ىناؾ تحديات إدارية كأخرل مالية تقؼ عائؽ
التكصيات التي خرجت بيا الدراسة يكمف في تفعيؿ دكر اإلدارة العامة لمتعاكف في كزارة العمؿ الفمسطيني 

.  مبادئيا التعاكنيةالمشرفة عمى عمؿ الجمعيات التعاكنية في تحقيؽكككنيا الجية المختصة 
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Abstract 

 
This study was done to identify the managerial and financial challenges facing 

the women’s cooperative saving and loan associations in the North West Bank 

districts, as perceived by the members’ funds loan subsidiary. The study explores 

the nature of these women’s responsibilities, managerial and financial aspects, 

illustrating the training needs of these women and the managerial and financial 

challenges facing the cooperative associations. To achieve this goal the 

researcher has employed personal interviews by visiting these associations, in 

addition to that a questionnaire was constructed which covers the factors of job 

tasks and responsibilities, the training needs, and the managerial and financial 

challenges facing them. Thirty Nine (39) questionnaires where distributed and 

retrieved covering the total population of these associations located in five 

districts namely: Jenin, Nablus, Tulkarm, Qalqilia, and Tubas. The descriptive 

method has been employed in analyzing the data of this study. Findings revealed 

that these associations suffer from the implementation of the principles of 

cooperative societies that differentiate them from other cooperative associations 

(such as the economic association) as relating to democracy and management 

independent principles in the cooperative association. This was confirmed as the 

result of the lack of skills and responsibilities knowledge and the number of 

training programs needed for the respondents, it also illustrated the problems 

facing the respondents with regards to the managerial and financial challenges.  

 

The most important recommendation was that the cooperative head quarter 

located in the Palestinian ministry of labor should be more concerned with 

supervising and helping these cooperative associations to achieve its principles.   
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الفصل األول 
 _________________________________________________________

 اإلطار العام لمدراسة

 
المقدمة    1.1

 
بتقديـ الخدمة لمجتمع النساء الفمسطيني كاالرتقاء بيذه تساىـ جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية 

حداث التنمية إالشريحة الميمة مف شرائح مجتمعنا بما يعزز مكانة المرأة الفمسطينية كدكرىا الريادم في 
. االقتصادية كاالجتماعية

 
 المكاتي ال يستطعف تكفير ضمانات تمكيف النساء إقتصادياكألىمية الدكر الذم تمعبو ىذه الجمعيات في 

تطمبيا البنكؾ التجارية مقابؿ الحصكؿ عمى قرض منيا، فإف االرتباط بيف التسميؼ كاالدخار يبدك مقبكال 
كىذا يتبيف في النسبة الجيدة لمنساء . كآلية ضماف لمقركض ليف، كأكثر راحة أيضا مف برامج إقراض أخرل
مقارنة بنسبة النساء المكاتي % 20المكاتي حصمف عمى القركض مف ىذه الجمعيات حيث بمغت حكالي 

كبالتالي لقد . (2003برنامج التعميـ المستمر، )% 10حصمف عمى قركض بشكؿ عاـ كالتي تبمغ حكالي 
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جمعية تعاكنية في المناطؽ الفمسطينية بحيث يككف لكؿ جمعية فركع في منطقة عمميا،  (12)تأسست 
سيدة  (6086)كتنتشر ىذه الفركع في أكثر مف مائة قرية كمدينة فمسطينية، كقد انضـ ليذه التعاكنيات 

كيمكف ألم سيدة مف . عضك، كبمغت مجمكع األسيـ المدفكعة ما يزيد عمى نصؼ مميكف دينار أردني
أك لتمبية حاجة تعميمية أك صحية أك  (زراعي أك حيكاني )األعضاء الحصكؿ عمى قرض لمشركع إنتاجي 

كلكي تعمؿ التعاكنيات النسكية عمى تكجيو القطاع . (2006صكالحة، )احتياتجات شخصية لألسرة 
النسائي في المياديف الخدماتية كالحرفية كالزراعية نحك بمكرة مفاىيـ تعاكنية في ظؿ ظركؼ إقتصادية 

كسياسية تقؼ عمى تنمية ىذه الجمعيات قدماى، ال بد مف التعرؼ أكال عمى كاقع العامالت في ىذه 
رشادىف مف خالؿ البرامج التدريبية المناسبة ليف كالتكقؼ عمى التحديات اإلدارية  الجمعيات إداريا كماليا كا 
كالمالية التي تكاجو إدارة الجمعيات التعاكنية األكلية المنتشرة في محافظات شماؿ الضفة الغربية كتقديـ 

 باالستناد إلى البحث العممي باعتباره ركيزه تكصيات مف شأنيا أف تحقؽ برنامج تعاكني نسكم رائد، كذلؾ
 .أساسية في عممية تطكير المؤسسات كرفع مستكل كفاءة أدائيا

 
 الدراسة    مشكمة  2.1

 

: ليذه الدراسة كىكؿ الرئيس ؤالتسافي  مشكمة الدراسة تتجسد
لتحديات اإلدارية والمالية التي تواجو جمعيات التوفير والتسميف النسوية التعاونية في محافظات  اما

  فمسطين؟  الضفة الغربية فيشمال

 
 تساؤالت الدراسة 3.1

 
التحديات اإلدارية  ما: بعد التعرض لمشكمة الدراسة فقد تحددت أسئمة الدراسة مف خالؿ التساؤؿ الرئيس

  الضفة الغربية فيوالمالية التي تواجو جمعيات التوفير والتسميف النسوية التعاونية في محافظات شمال
 فمسطين؟

:  كينبثؽ مف التساؤؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية
التكفير كالتسميؼ النسكية ما المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية المنكطة بالعامالت في جمعيات  -1

 ؟التعاكنية في محافظات شماؿ فمسطيف

التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية في محافظات في جمعيات ت ما االحتياجات التدريبية لمعامال -2
 شماؿ فمسطيف؟
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التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية جمعيات في ت  التي تكاجو العامال كالماليةما التحديات اإلدارية -3
 في محافظات شماؿ فمسطيف؟

ىؿ تكجد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية في كجيات نظر أمينات الصناديؽ لمجمكعات المكاقع  -4
التابعة لمجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ في محافظات شماؿ الضفة الغربية مف حيث المياـ 

كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية، كاالحتياجات التدريبية كالتحديات اإلدارية كالمالية كالتي تكاجو 
المستكل - الفئة العمرية)الجمعيات التعاكنية التي قد تعزل إلى اختالؼ خصائصيـ الشخصية 

 ؟(المحافظة- عدد الدكرات- سنكات الخبرة- الحالة االجتماعية- التعميمي
 

 الدراسة أىداف  4.1
 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى التحديات اإلدارية كالمالية التي تكاجو جمعيات التكفير كالتسميؼ 
النسكية التعاكنية مف كجية نظر أمينات الصناديؽ لمجمكعات المكاقع التابعات لمجمعيات التعاكنية في 

. محافظات شماؿ الضفة الغربية
 : كيمكف ذكر أىـ تمؾ األىداؼ عمى النحك التالي

التكفير في جمعيات ت  المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية المنكطة بالعامالالتعرؼ عمى .1
 .كالتسميؼ النسكية التعاكنية في محافظات شماؿ فمسطيف

 . في تمؾ الجمعياتت االحتياجات التدريبية الالزمة لمعامالالتعرؼ عمى .2

 .التعرؼ عمى التحديات اإلدارية كالمالية التي تكاجو تمؾ الجمعيات .3

بيف كجيات نظر أمينات الصناديؽ لمجمكعات التعرؼ عمى الفركؽ في المتكسطات الحسابية  .4
المكاقع التابعة لمجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ في محافظات شماؿ الضفة الغربية مف حيث 
المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية، كاالحتياجات التدريبية كالتحديات اإلدارية كالمالية التي تكاجو 

الحالة - المستكل التعميمي - العمر)الجمعيات التعاكنية باختالؼ خصائصيـ الشخصية
 (المحافظة- عدد الدكرات- سنكات الخبرة- االجتماعية

 كاقع تمؾ الجمعيات ككيفية تأىيميا لمتحدم اإلدارم تحسيف طرح بعض التكصيات التي مف شأنيا  .5
 . كالمالي

 

 أىمية الدراسة 5.1
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تنبع أىمية الدراسة مف أىمية دكر الجمعيات التعاكنية لما ليا مف دكر بارز كفاعؿ كبير في خدمة 
المجتمع الفمسطيني، كعمى كجو الخصكص ما يكاجو تمؾ الجمعيات مف تحديات في ظؿ األكضاع 

فإف ىذه الدراسة سكؼ تحاكؿ اإلسياـ في تقديـ الحمكؿ لبعض مشكالت تمؾ الجمعيات لمسير مع . السائدة
ما يستجد مف ظركؼ كأنظمة كغيرىا، خاصة كأف ىذه الجمعيات تعد جمعيات غير ربحية ىدفيا األكؿ 
. تقديـ خدمات لركادىا، كالتثقيؼ كالتسميؼ كغيرىا مف خدمات تعكد عمى المرأة الفمسطينية لرفع مكانتيا
كتنبثؽ أىمية ىذه الدراسة أيضا مف مساىمتيا في تقديـ بعض التكصيات كالمقترحات النابعة مف ىذه 

سكؼ تككف  ك. كاقع تمؾ الجمعيات ككيفية تأىيميا لمتحدم اإلدارم كالماليتحسيفالتي مف شأنيا الدراسة 
ليس لمجمعيات التعاكنية في شماؿ فمسطيف فحسب، بؿ لمجمعيات التعاكنية الفمسطينية ىذه الدراسة ميمة 

لمميتميف مف ، كسكؼ تككف ميمة بشكؿ عاـ، كلجمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية بشكؿ خاص
أجيزة الرقابة كمتخذم القرار بشأف تمؾ الجمعيات في كزارة العمؿ الفمسطينية، كتنبع أىمية ىذه الدراسة 

. المكضكعكلمذيف يرغبكف بتزكيد معارفيـ حكؿ ىذا عمؿ الجمعيات  أداة لمباحثيف في مجاؿ بأنيا قد تككف
التحديات اإلدارية كالمالية التي تكاجو جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية أداة معمكماتية حكؿ  كسكؼ تككف

 .الضفة الغربية في فمسطيفالتعاكنية في محافظات شماؿ 
 

   صعوبات الدراسة 6.1
 
تغيير مجتمع الدراسة مف محافظة جنيف، إلى محافظات شماؿ الضفة الغربية، كذلؾ بسبب عدـ تكفر  .1

عدد كاؼ ألفراد مجتمع الدراسة يفي بالقياـ إلعداد ىذه الدراسة، كتطبيؽ منيجية البحث العممي باتباع 
أسمكب المسح الشامؿ باستخداـ استبانة لذلؾ ألعضاء الييئة اإلدارية لمجمكعات التكفير كالتسميؼ 

، مما أدل إلى تمديد (1.1الممحؽ )النسكية في المكاقع التابعة لمجمعية التعاكنية في محافظة جنيف 
فترة إضافية إلنجاز الدراسة مف أجؿ تطبيقيا عمى كافة المجمكعات في المكاقع التابعة لمجمعيات 

 .التعاكنية في محافظات شماؿ الضفة الغربية

خمط مصطمح الجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ بالجمعيات التعاكنية لمتسميؼ كالتكفير عند جمع  .2
االطار النظرم لمفصؿ الثاني، ككجدت ذلؾ في منشكرات كزارة العمؿ، كذلؾ عمى االنترنت عند سرد 

تاريخ الجمعيات التعاكنية في فمسطيف، حيث تعتبر األكلى ىي جمعيات تعاكنية متعددة األغراض، أما 
. الثانية فيي جمعيات زراعية يختمؼ مبدأ عمؿ كؿ منيما

ندرة الدراسات المحمية كشح المراجع في محافظات شماؿ الضفة الغربية عف الجمعيات التعاكنية  .3
. خاصة باإلدارة العامة لمتعاكف في كزارة العمؿ
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  حدود الدراسة 7.1
 

: حددت ىذه الدراسة بمجمكعة مف الحدكد المكضكعية كالبشرية كالمكانية كالزمانية اآلتية
 

تناكؿ مكضكع التحديات اإلدارية كالمالية التي  اقتصر مكضكع الدراسة عمى :الحدود الموضوعية 1.7.1
تكاجو جمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية، كذلؾ بالتطرؽ لمكضكع االحتياجات التدريبية 

. كمياـ أعضاء الجمعيات التعاكنية
 

 اقتصرت الدراسة عمى الجمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية في : الحدود المكانية2.7.1
أسماء كافة جمعيات  (2.1)محافظات شماؿ الضفة الغربية كحدكد مكانية لمدراسة، كيكضح الممحؽ 

( 3.1)التكفير كالتسميؼ التعاكنية في فمسطيف كطبيعة عمميا كنكع المستفيديف منيا، كيهظير الممحؽ 
أسماء المكاقع التي تـ تشكيؿ  (4.1)خارطة لمحافظات شماؿ الضفة الغربية، بينما يبيف الممحؽ 

مجمكعات التكفير كالتسميؼ النسكية كالتابعة لمجمعيات في كؿ محافظة مف محافظات شماؿ الضفة 
 (، اتصاؿ شخصي2007المرشدة الميدانية لإلغاثة الزراعية في محافظة جنيف، كانكف ثاني ):الغربية

 

اقتصرت ىذه الدراسة عمى الفترة الزمنية التي تـ فييا إجراء الدراسة الميدانية : الحدود الزمانية 3.7.1
 .ـ2007خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 

 

اشتممت الدراسة عمى جميع أمينات الصناديؽ في مجمكعات المكاقع التابعات : الحدود البشرية 4.7.1
 .لمجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية في محافظات شماؿ الضفة الغربية
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كما تحدد ىذه الدراسة بالمنيج كاألدكات كاألساليب اإلحصائية المستخدمة، كلذلؾ فإف إمكانية تعميـ 
.  نتائجيا كاإلستفادة منيا ترتبط بحدكدىا المذككرة
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الفصل الثاني 
 

اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

 اإلطار النظري: أوال 

 نشأة الجمعيات التعاكنية: المبحث األكؿ 

 أىميتيا كأىدافيا كمبادئيا كأنكاعيا: المبحث الثاني 

 الجكانب اإلدارية كالمالية في الجمعيات التعاكنية: المبحث الثالث 

 نبذة عن الجمعيات التعاونية لمتوفير والتسميف: ثانيا 
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 الدراسات السابقة: ثالثا  
 

اإلطار النظري : أوال
 

 المقدمة 1.2
 

كيمجأ إلى . لقد عرؼ اإلنساف التعاكف منذ كجكده عمى األرض، ألف التعاكف ىك شعكر فطرم لدل اإلنساف
كييدؼ التعاكف في الدرجة األكلى إلى التغمب عمى . التعاكف لتحقيؽ أىداؼ ال يمكف أف يحققيا بمفرده

جامعة )المشكالت المختمفة التي تكاجو األفراد كالجماعات كتقكية التضامف كالتماسؾ االجتماعي فيما بينيـ 
كتختمؼ مجاالت التعاكف كميادينو باختالؼ المجتمعات كالثقافات، فال يكجد . (أ-1998القدس المفتكحة، 

نما يرتبط تاريخ كؿ حركة  نمكذج تعاكني مثالي أك حقيقة مطمقة تصمح لسائر التنظيمات التعاكنية، كا 
تعاكنية لمظركؼ الخارجية التي يكلد كيترعرع في ربكعيا كخاصة األكضاع االقتصادية كاالجتماعية 

(. 1992الكايد، )كالسياسية لكؿ بمد 
 

كنظرا لما ينطكم عميو معنى التعاكف مف فعؿ الخير كالمؤازرة، جاءت الديانات السماكية تحث عميو مف 
كتعاكنكا عمى البر كالتقكل كال : "حيث أنو أسمكب يجب اتباعو، ففي الديانة اإلسالمية قاؿ سبحانو كتعالى

، كفي الديانة المسيحية ىناؾ إشارات كتكجييات تدعك (2سكرة المائدة، آية )" تعاكنكا عمى اإلثـ كالعدكاف
(. 2: 6غال )"احممكا بعضكـ أثقاؿ بعض"إلى التعاكف مثؿ 

 
كذكر المؤرخكف أف التعاكف قد عرؼ في مختمؼ البيئات كالحضارات، فقد دلت النقكش األثرية عمى معرفة 
الحضارة المصرية لبعض التجمعات التعاكنية، كأنو عرؼ في الحضارة الصينية كعمميات التسميؼ كالتكفير 

كما ظيرت في مجتمعنا الريفي الفمسطيني كاقعا تعاكنيا فيما يسمى . كدفع األجكر لمعمميات الزراعية
. (أ-1998جامعة القدس المفتكحة، ) (بالنفير)كفي السكداف  (بالعكنة)بالمعاكنة، كفي األردف 

 
كيظير التعاكف عمى مظيريف، أكليما المظير التقميدم أك غير الرسمي، كيسكد ىذا النكع في نطاؽ األسرة 

كبيف أعضاء القبيمة كداخؿ القرية، كينتشر في المجتمعات األقؿ تقدما كيغمب عمى أىدافو الطابع 
. االجتماعي
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كقد انبثؽ ىذا النكع في أكركبا كبشكؿ . أما المظير الثاني مف التعاكف، فيك التعاكف الرسمي أك التعاقدم
كاضح في منتصؼ القرف التاسع عشر نتيجة لمثكرة الصناعية في المجتمعات األكركبية، ثـ انتشر إلى 
معظـ المجتمعات في العالـ، مشكال نظاما اقتصاديا كاجتماعيا تككف فيو الجمعية التعاكنية ىي كحدة 

(. 1992الكايد، )العمؿ كالتي ىي مكضكع الدراسة
 

  نشأة الجمعيات التعاونية2.2

 
 : نشأة الجمعيات التعاونية في العالم1.2.2

 

بدأت الحركة التعاكنية بالظيكر في أكركبا كبشكؿ كاضح في منتصؼ القرف التاسع عشر، كخاصة بعد 
فشؿ الثكرة الصناعية حيث كاف الشعكر باإلحباط الذم تعرض لو المجتمع األكركبي مف اآلثار الناجمة 

عنيا مف فقر كبطالة، ككاف االعتقاد سائدا حينيا أنو مف خالؿ التعاكف تستطيع تمؾ المجتمعات أف تحسف 
، كقد كاف لمتغيرات التي تعرضت (أ-1998جامعة القدس المفتكحة، )أكضاعيا االقتصادية كاالجتماعية 

لو منذ تمؾ الفترة كحتى يكمنا ىذا أدت في كثير مف البمداف إلى ظيكر قطاع جديد في االقتصاد الكطني 
كتضـ التعاكنيات يعرؼ بالقطاع التعاكني يمثؿ المرتبة الثالثة بعد كؿ مف القطاع العاـ كالقطاع الخاص، 

ـ، كتستأثر 1960 مميكف فرد في العاـ 184 مميكف فرد بيف أعضائيا مقارنة بػ 800اليـك ما يزيد عف 
 مميكف كظيفة كتتمتع بأىمية اقتصادية بالغة في عدد كبير مف البمداف حيث تقدـ 100التعاكنيات بحكالي 

-2007العتيبي، ).المكاد الغذائية كاإلسكاف كالتمكيؿ كما تقدـ مجمكعة كاسعة مف الخدمات لممستيمكيف
 .(ب
 

لقد برز العديد مف القادة التعاكنييف الذيف كانت ليـ جيكد في إنشائيا أمثاؿ ركبرت أكيف في إنكمترا، 
ـ كىي جمعية ركاد ركتشيمد، 1844كبرزت أكؿ جمعية ناجحة في بريطانيا عاـ . كشارؿ فكريو في فرنسا

حيث كضعت أىـ المبادئ التعاكنية، كيعتبر رايؼ آيزف في ألمانيا أكؿ مف أسس جمعية تعاكنية تسميفية 
في نفس العاـ، حيث نادم بضركرة تعاكف الفقراء كخاصة المزارعيف لحؿ مشاكميـ بسبب عدـ قدرتيـ عمى 
تمبية متطمبات االقتراض مف المصارؼ، كلعزكفيا عف تقديـ ائتماف ليذه الفئات كاستطاع مف خالليا أف 

ـ الخاصة بتنظيـ 1871يشجع عمى إنشاء عدة جمعيات في ألمانيا كخاصة بعد صدكر قكانيف سنة 
كتـ إنشاء اتحاد تعاكني عاـ لمجمعيات التعاكنية . ((ت.ب)المشيداني، )الحركة التعاكنية كتحديد معالميا

 رئيسان لالتحاد كتكالت الحركة التعاكنية بانجمترا بالتطكر كالرقي فأسست دكانتخب أحد ركاد ركتشيؿالزراعية 
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 ثـ رابطة السيدات ـ تككنت جمعية تعاكنية ثانية1877كفي عاـ  ،1871ـكؿ صحيفة تعاكنية عاـ أ
 لتقديـ خدمات رعاية األمكمة كالطفكلة كتحسيف أحكاؿ استخداـ النساء العامالت ـ1883  في عاـالتعاكنية

 بال نحاء العالـأقطار اكركبا ثـ إلى كافة أانتشرت في كافة ، كىكذا ازدىرت التعاكنيات كفي المصانع
استثناء بحيث يندر أف نجد بمدا في العالـ أيا كاف نظامو السياسي كاالجتماعي كالعقائدم يخمك مف النظاـ 

. (ب-2007العتيبي، )التعاكني
 

ؽ ؽعمى مر العصكر كانتمائيا لمصمحة األفراد كالجماعة لتحككجكدىا الحركة التعاكنية شعبيتيا لقد أثبتت 
ـ، 1895الحمؼ التعاكني الدكلي بمندف عاـ كتـ تأسيس  ،أىداؼ اجتماعية كاقتصادية كثقافية كغيرىا

منظمة تعاكنية منشرة في  (228)كأعمى قمة ىرمية تعاكنية في العالـ كالذم يبمغ عدد أعضائو اليـك 
في األمريكيتيف، % 12.5في القارة اآلسيكية، % 29في أكركبا، % 43دكلة في العالـ؛ منيـ  (91)

مميكف شخص عبر العالـ، حيث يقدر عدد التعاكنييف  (800)كيكجد أكثر مف . في القارة األفريقية% 11
، كفي القارة األفريقية %13، كالتعاكنييف في األمريكيتيف %22، كالتعاكنييف األكركبييف %63اآلسيكييف 

التعاكنيات إسيامان كأسيمت ىذه . (، اتصاؿ شخصي2007عدناف عبيدات، تمكز )مف التعاكنييف% 2
يعتد بو في النمك االقتصادم في جميع أنحاء العالـ، كتؤكد تقارير األمـ المتحدة أف المنشآت التعاكنية 

 مميارات نسمة، أم أكثر مف نصؼ سكاف العالـ، لتميز ىذه 3تضمنت أسباب العيش لما يزيد عمى 
الجمعيات مف خدمة أعضائيا كتمبية احتياجاتيـ اإلنسانية كاالقتصادية كاالجتماعية كالبيئية المتجددة 

كبإيجاد دخؿ مستقر كاؼ ليـ، كبالتالي فيي تشمؿ جميع مجاالت النشاط اإلنساني كتتعدد لذلؾ كتتنكع 
فحسب اإلحصاءات . (أ-2007العتيبي، (أشكاليا باختالؼ الزماف كالمكاف كالبيئة اإلقتصادية كاإلجتماعية

التي يقدميا الممؼ التعاكني الدكلي لألنماط الرئيسية لمجمعيات التعاكنية في العالـ، يكجد سبعة أنماط ليذه 
، كالتعاكنيات متعددة %33تقدر نسبة التعاكنيات اإلئتمانية : الجمعيات مكزعة عمى القطاعات التالية

، %14، كالتعاكنيات اإلستيالكية نسبة %21، كالتعاكنيات الزراعية نسبة %27األغراض نسبة 
، كالتعاكنيات اإلنتاجية العمالية %1، كتعاكنيات صيادم األسماؾ نسبة %3كالتعاكنيات السكانية نسبة 

. (، اتصاؿ شخصي2007عدناف عبيدات، تمكز )أيضاى % 1نسبة 
 

 : نشأة الجمعيات التعاونية في الوطن العربي2.2.2

 

بدأت الحركة التعاكنية بالظيكر في معظـ أقطار الكطف العربي بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما 
استكشفت شعكب الكطف العربي مكاطف االستغالؿ فييا محاكلة التخمص منيا، كذلؾ بمبادرة ذاتية أحيانا 
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فجاءت ىذه الحركة عمى شكؿ حركة شعبية قادىا عدد مف المثقفيف . كبتكجيو مف الدكلة أحيانا أخرل
تأثركا بالحركات التعاكنية بالغرب، كقد كاف مكقؼ الحككمات العربية متباينة مف الجمعيات التعاكنية، 
. فمنيا كانت معارضة كمنيا محايدة كمنيا مشجعة حيث عممت عمى إصدار القكانيف التي تقنف عمميا
كتميزت الحركة التعاكنية في الدكؿ العربية بتدخؿ الدكلة في شؤكنيا، كتماثؿ العقبات التي اعترضتيا 

كضعؼ الكعي التعاكني كالتمكيؿ ككف المتعاكنكف مف فقراء المجتمع، كضعؼ الجياز الحككمي المختص 
نما ربطيا بأجيزة الدكلة  باإلشراؼ عمى الجمعيات كجمكد التشريعات التعاكنية التي لـ يسمح ليا بالتطكر كا 

. (أ-1998جامعة القدس المفتكحة، )
 
 
 
 
 

:  نشأة الجمعيات التعاونية في فمسطين3.2.2
 

فترة تعتبر فمسطيف مف أكائؿ الدكؿ العربية التي سارعت إلنشاء حركة تعاكنية منظمة إذ تعكد جذكرىا إلى 
 عف حككمة ـ1920العشرينات مف القرف العشريف، كذلؾ مع صدكر القانكف التعاكني األكؿ سنة 

ـ، كسكريا عاـ 1922، مقارنة مع سنكات تأسيس الجمعيات التعاكنية في األردف عاـ االستعمار اإلنجميزم
ككاف أىـ ما يميز الحركة التعاكنية الفمسطينية . ـ كغيرىا مف الدكؿ العربية1937ـ، كلبناف عاـ1943

آنذاؾ ىك انتشارىا في الكسطيف العربي كالييكدم، كالتي لعبت دكرا بارزا في مختمؼ األنشطة االقتصادية 
(. 1991الزغمكرم، )كاالجتماعية كخصكصا في الكسط الييكدم 

كقد مرت الحركة التعاكنية بعدد مف المراحؿ متأثرة بالظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي مر 
شأنيا في ذلؾ شأف المؤسسات االقتصادية األخرل التي تعتمد عمى اإلنساف الشعب الفمسطيني بيا 

. ((ت.ب)قادكس، ): ، كيمكف تقسيـ ىذه المراحؿ إلىعنصران 
 

: 1948 فترة االنتداب البريطاني عمى فمسطين لغاية عام 1.3.2.2
  

فقد سجمت أكؿ محاكلة تعتبر الحركة التعاكنية الفمسطينية مف أقدـ الحركات التعاكنية في الكطف العربي، 
 عف حككمة االستعمار ـ1920  كصدر أكؿ قانكف تعاكني عاـ،ـ1918عاـ لتأسيس جمعية تعاكنية 
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 سجمت جمعية منتجي التبغ في عكا كقد عانت مف ضغكط االستعمار فمـ ـ1924 كفي عاـ ،اإلنجميزم
 حيث شكؿ ،(50)رقـ ـ صدر أكؿ قانكف تعاكني فمسطيني 1933 أما في عاـ . سنكات3تستمر أكثر مف 

كبالتالي راجت في فمسطيف الجمعيات التعاكنية في مجاؿ . نقطة البدء في الحركة التعاكنية الفمسطينية
التسميؼ كاالدخار ثـ نشطت الجمعيات التعاكنية متعددة األغراض كالتسكيؽ كالرم كالنقؿ ككذلؾ الجمعيات 

عدد الجمعيات كنشاطيا، حيث كيتبيف ذلؾ مف خالؿ الزيادة في . التعاكنية االستيالكية كجمعيات النقؿ
 جمعية 244ـ، لتصؿ إلى 1937 جمعية عاـ 127ـ إلى حكالي 1924ارتفعت مف جمعية كاحدة عاـ 

 جمعية استيالؾ بنسبة 25، (%64) جمعية تسميؼ كتكفير ريفي كمدني بنسبة 150ـ، منيا 1946عاـ 
، (%7)جمعية تسكيؽ زراعي بنسبة 18، (%9) جمعية زراعية متعددة األغراض بنسبة 23، (10%)
ـ بمغت الجمعيات 1948كبحمكؿ عاـ . (1991الزغمكرم،  )(%2)جمعيات ألغراض مختمفة بنسبة7

الزكاتي، )1933 جمعية تعاكنية بمكجب قانكف التعاكف الفمسطيني لسنة 250التعاكنية المسجمة حكالي 
1994 .)

 
(:  1967- 1948 ) فترة الحكم األردني 2.3.2.2

 
تكقفت  في البدايةؼ ، ضمت الضفة الغربية إلى األردف كضـ قطاع غزة إلى مصرـ1948بعد احتالؿ عاـ 

ـ، حيث قامت الحككمة األردنية 1933الجمعيات عف العمؿ، ثـ عاكدت نشاطيا كبقيت تعمؿ بقانكف عاـ 
بتنشيط الحركة التعاكنية في الضفة الغربية كتأسيس جمعيات جديدة في الضفة الشرقية كصدكر أكؿ قانكف 

ـ لمجمعيات التعاكنية، كما تـ إنشاء دائرة االنشاء التعاكني لرعاية الحركة التعاكنية في 1952أردني عاـ 
. الضفتيف مما أدل إلى تسجيؿ العديد مف الجمعيات التعاكنية كتخصيص مبالغ ليا في ميزانية الحككمة

ككاف أغمبيا ألغراض زراعية، كمف أكثر الجمعيات انتشاران ىي جمعيات التسميؼ كالتكفير، حيث كصمت 
ككاف اتجاه . (1994الزكاتي، )مف مجمكع التعاكنيات العربية في فمسطيف% 80نسبتيا إلى حكالي 

 دكر فاعؿ خالؿ عقد الخمسينات كحتى منتصؼالجمعيات المجتمعات الفمسطينية عمى القياـ مثؿ ىذه 
اسييفالستينات :  يعكد لعامميف أسو

 كىك عامؿ اقتصادم كتتمثؿ في زيادة كتحسيف اإلنتاج الزراعي، كتخميص المزارعيف مف جشع :األول
. المرابيف نتيجة إلى تفشي الربا كاالحتكار كفائدة البنكؾ المرتفعة حينيا

 عامؿ اجتماعي كتتمثؿ في زيادة كعي المزارعيف كتثقيفيـ بتزكيدىـ بدكرات إرشادية زراعية مف :الثاني
جية، كمف جية أخرل محاكلة التخفيؼ مف ظاىرة الصراع العائمي المنتشرة في الريؼ الفمسطيني إلى 

كيبرر ىذا . ((ت.ب)قادكس، )تنظيميـ في جمعيات كتعاكنيات ترعى شؤكنيـ كتركز عمى مشاكميـ 
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العامؿ أف القكاعد المؤسسية لمجمعيات التعاكنية تعمؿ عمى تفاعؿ الطكائؼ العائمية التي يكجد تمايز فيما 
بينيـ إلى تنظيميـ في عمؿ مكحد يعمؿ عمى تمبية احتياجاتيـ بطرؽ متنكعة تخفؼ مف ظاىرة الصراع 

(. Kennedy, 2006)فيما بينيـالدعـ المتبادؿ فيما بينيـ كتعزز 
 

كنظرا إلى قدرة الجمعيات التعاكنية عمى حؿ مشاكؿ المزارعيف في تمبية حاجاتيـ المختمفة بدأ االىتماـ 
بإنشاء جمعيات تعاكنية جديدة مختمفة األغراض مثؿ الجمعية الزراعية متعددة األغراض كعصر الزيتكف، 
نماء الثركة الحيكانية، كجمعيات حرفية كمينية، كجمعيات عمالية، إضافة إلى جمعيات خدماتية تشمؿ  كا 

(. 1991الزغمكرم، )الخ كأخيرا الجمعيات المدرسية ...التعميـ، كالصحة، االستيالؾ، النقؿ، اإلسكاف
ـ فترة صحكة تعاكنية حيث حققت الحركة التعاكنية (1967-1952)كتعتبر الفترة الممتدة بيف العاميف 

ذاتيا كأصبحت حركة أىمية كشعبية ليا مؤسساتيا الديمقراطية في ضفتي األردف، كتمكنت مف إقامة بنية 
 381ـ حكالي 1967تحتية سميمة، حيث بمغ عدد الجمعيات التعاكنية حتى بداية االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ 

(.  1994الزكاتي، )جمعية تعاكنية مختمفة األغراض
 

(: 1994- 1967) فترة االحتالل اإلسرائيمي 3.3.2.2
 

ـ، تقمص الكثير مف الخدمات األساسية 1967بعد االحتالؿ اإلسرائيمي لمضفة الغربية كقطاع غزة عاـ 
عمييا مما  اإلسرائيمي اإلشراؼ سمطات االحتالؿكذلؾ بسبب تكلي التي كانت تقدميا الجمعيات التعاكنية 

ثبط مف مسيرتيا ككضع المعكقات في طريؽ التعاكف مف حيث عدـ التسجيؿ أك المماطمة أك الرفض 
تحكميا بعممية الدعـ الذم تمقتو كتتمقاه مف مصادر مختمفة، حيث كانت تطمب المكافقة إضافة إلى 

(.  1994الزكاتي، )المسبقة قبؿ القياـ بأم مشركع تعاكني 
 

ففي بداية االحتالؿ اتخذت الحركة التعاكنية كضع أقرب إلى الرككد، حيث لـ يسجؿ في الضفة الغربية 
، بسبب تقمص (ـ1972 لغاية عاـ)سكل جمعية تعاكنية كاحدة خالؿ السنكات الخمس األكلى لالحتالؿ 

مثؿ اإلقراض كالتمكيؿ، اإلرشاد كالتثقيؼ، كالتدريب، التدقيؽ كمراقبة الخدمات كالتسييالت التعاكنية 
استمرت التعاكنيات في العمؿ بعد االحتالؿ كحاكلت أف تتصدل لكثير مف التحديات كبصكرة ك. الحسابات

 كحتى ـ1977  عاما منذ(14)مستمرة رغـ ضغكط االحتالؿ مف رفض تسجيؿ تعاكنيات جديدة لمدة 
، كمنعيا مف ممارسة عمميا اليكمي كمنع كصكؿ المساعدات الخارجية إلييا إضافة ـ1991تشريف أكؿ 

(.  1994عبيدات، )إلى فرض الضرائب عمييا 
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 بدأت المنظمة التعاكنية األردنية بتشجيع إلى أف دكف زيادة مممكسة التعاكنية عدد الجمعيات كىكذا بقي

 جمعية تعاكنية بعدد (749) إلى و1991ىا، ككصؿ عددىا عاـ  عدد كبير مفئكدعـ التعاكنيات فأنش
 عضك، كقد تـ تأسيس أكؿ جمعية نسائية تعاكنية خدمية في شير أكتكبر، 49000 أعضاء أكثر مف

أف أغمب ىذه الجمعيات جاءت بالدرجة األكلى في الجمعيات غير  (و1991)كبينت دراسة الزعمكرم 
جمعية؛ نظرا الىتماـ المكاطنيف بجمعيات  (120-42)الزراعية حيث زاد عددىا إلى أكثر مف الضعؼ مف 

الخ، كنتيجة لمدكر اليداـ لالحتالؿ كعدـ تكفيره .الخدمات مثؿ اإلسكاف، كاالستيالؾ، كالتنكير الكيربائي
كانخفاض مستكل المعيشة لدل الفمسطينييف تشكمت عشر جمعيات  البنية التحتية في األراضي المحتمة،

كبالدرجة الثانية سجؿ ارتفاع في عدد الجمعيات التعاكنية . استيالكية فقط في الفترة األكلى مف االحتالؿ
 جمعية كانت معظميا في التسكيؽ الزراعي، معاصر الزيتكف، كالثركة الحيكانية 353-176يٍ الزراعية 

ككاف اليدؼ مف إنشاء الجمعيات التعاكنية الزراعية ىك التشبث باألرض، ككف أف . (1991الزغمكرم، )
فمسطيف تعاقب عمييا االحتالؿ منذ ذاؾ الكقت كلغاية اآلف مف االستعمار البريطاني، كالتبعية لألردف 

 (.2003الجدكع كالنتشة، )كمصر كاالحتالؿ االسرائيمي 
 

ظؿ في كبالتالي استطاعت ىذه الجمعيات أف تؤدم عمميا في تقديـ خدماتيا المتنكعة كلفئاتيا المستيدفة 
أىميا االحتالؿ كما   عمى الرغـ مف كجكد مشاكؿ عانت منيا الحركة التعاكنية الفمسطينيةغياب الدكلة،

رافقيا مف صعكبة في التسجيؿ كالتمكيؿ، كىذا بدكره أثر عمى عمميات التدريب كالبحث العممي، الذم 
صاحبو نقص في التدريب الفني عمى أساس التكنكلكجيا، كتخمؼ كسائؿ االنتاج النباتي كالحيكاني كفكضى 

في النظاـ التسكيقي، إضافة إلى عدـ كجكد اتحادات نكعية متخصصة كنقص بخدمة تدقيؽ حسابات 
. (أ-1998جامعة القدس المفتكحة، )الجمعيات التعاكنية 

 
لسنة  (17)قانكف التعاكف األردني رقـ : كيعد القانكناف المعمكؿ بيما في أراضي السمطة الفمسطينية ىما

لعاـ  (50)، كقانكف التعاكف رقـ (الضفة الغربية)ـ المطبؽ حاليا في المحافظات الشمالية عف 1957
قطاع )ـ مف زمف االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، كالمطبؽ أيضا في المحافظات الجنكبية مف 1933
حيث تفتقر ىذه القكانيف إلى المكائح كاألنظمة المفسرة لو كخاصة عمى صعيد تسجيؿ الجمعيات . (غزة

جراء االنتخابات المعطمة منذ سنكات طكيمة ككذلؾ عممية  التعاكنية كعقد اجتماعات الييئات العمكمية كا 
لغاء تسجيؿ غير الفاعمة منيا  (.2006فمسطيف، كزارة العمؿ الفمسطينية، )تصفية الجمعيات كا 
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(:  2000-1995)  دخول السمطة الوطنية الفمسطينية 4.3.2.2
 

سرائيؿ، تكلت السمطة عند إقامة السمطة الكطنية الفمسطينية  كبعد تكقيع االتفاقيات المعركفة بينيا كبيف كا 
اإلدارة العامة لمتعاكف باإلشراؼ عمى تنفيذ القكانيف /الفمسطينية ميماتيا التعاكنية ممثمة بكزارة العمؿ

التعاكنية سارية المفعكؿ عمى األراضي الفمسطينية بعد أف مضى عمى إشراؼ القكات اإلسرائيمية مف خالؿ 
اإلدارة المدنية عمى الجمعيات التعاكنية ما يقارب سبعة كعشريف عاما في إدارة ىذه الجمعيات كعدـ العناية 
بالعمؿ التعاكني مف تقديـ أم إرشاد أك تكجيو، في الكقت الذم كاف اإلرشاد يعتمد عمى ما تكفره الجمعيات 

التعاكنية مف الشركات المكردة، ككانت المؤسسات الدكلية تقدـ التدريب أثناء االحتالؿ كتعمؿ في مجاؿ 
مساعدة الشعب الفمسطيني عامة كالمؤسسات التعاكنية خاصة، ككانت الخدمات التي تقدـ لتمؾ الجمعيات 

كيقدر عدد الجمعيات التي تكقؼ نشاطيا في تمؾ الفترة، بسبب ظركؼ اإلحتالؿ أك . تعتبر محدكدة جداى 
ىجرة أعضائيا أك أسست بدكف جدكل إقتصادية أك إنسحاب أغمبية أعضائيا أك تآكؿ رأسماليا بحكالي 

(. 1997فمسطيف، كزارة العمؿ، ) مف مجمكع الجمعيات التعاكنية المسجمة% 60
 

تخاذ اإلجراءات القانكنية  كبدأت اإلدارة العامة لمتعاكف بدراسة أكضاع الجمعيات التعاكنية، كالتحقيؽ فييا كا 
مف تصفية كشطب جمعيات بعد مالحظتيا لمعظـ الجمعيات أنيا لـ تمارس المبادئ التعاكنية سكاء كاف 

ذلؾ بالممارسة الديمقراطية باإلدارة أك المراقبة أك في تكجياتيا بغياب مفيـك التكجو بالعمؿ التعاكنية 
كمؤسسة إقتصادية إال أنيا تقدـ خدماتيا بأقؿ مف التكمفة، مما أدل بيا إلى التدىكر كتكقؼ عمؿ 

الجمعيات التي أسست مف أجؿ الحصكؿ عمى اليبات، ككذلؾ عمؿ الجمعيات القديمة التي مضى عمى 
. (المصدر السابؽ)تأسيسيا أكثر مف ثالثيف عاما 

 
 :( لغاية اآلن2000)انتفاضة األقصى  5.3.2.2

 
لى ظركؼ حرب متمثمة باالنتفاضة األكلى كحرب الخميج إالقتصاد الفمسطيني في ضكء ما تعرض لو ا

لى ىشاشتو كتردم األكضاع االقتصادية لمشعب إمما أدل ، (انتفاضة األقصى) كاالنتفاضة الثانية
، فإف الجمعيات التعاكنية كاجيت مجمكعة مف التحديات تمثمت باإلجراءات اإلسرائيمية المتالحقة الفمسطيني

كعمميات اإلغالؽ كالحصار كبناء جدار الفصؿ العنصرم كمصادرة األراضي كغياب مصادر التمكيؿ 
كالتدخؿ المباشر مف قبؿ سمطات اإلحتالؿ مما أدل بيا إلى تراجع كبير في عمؿ ىذه الجمعيات 
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ـ، فترة غير 2000تمثمت فترة إنشاء اإلدارة العامة لمتعاكف في كزارة العمؿ لغاية عاـ التعاكنية، كبالتالي 
.  (المصدر السابؽ)فعالة في اإلشراؼ عمى الجمعيات التعاكنية 

 
فعمى الرغـ مف المعكقات التي كاف يضعيا االحتالؿ في طريؽ التعاكف، إال أف الحركة التعاكنية 

 حيث أصبح عدد الجمعيات التعاكنية المسجمة حتى الفمسطينية استطاعت أف تحقؽ تكسعا أفقيا كرأسياى،
– استيالكية – إسكانية ) جمعية تعاكنية تشمؿ خمسة أنكاع 1150ـ أكثر مف 2000منتصؼ عاـ 

 يختمؼ مدل نشاط ىذه الجمعيات مف جمعية إلى أخرل كمف منطقة إلى (كحرفية– زراعية – خدماتية 
ككصؿ عدد أعضاء الجمعيات في تمؾ الفترة بما يزيد عف . أخرل حسب فاعمية أعضائيا كانتمائيـ

 أسرة، في حيف بمغ حجـ مكجكداتيا أكثر مف 300000 عضك تعاكني يمثمكف ما ال يقؿ عف 55000
مميكف دينار أردني، مما تؤكد ىذه األرقاـ األىمية النسبية لمتعاكنيات في مساىمتيا بالقطاع  (56)

(. 2004زيكد، )االقتصادم 
 

عمى إعادة ىيكمية التعاكنيات كالنيكض بيا ككنيا اإلدارة العامة لمتعاكف ـ، عممت 2003كفي عاـ 
المسؤكلة عف تسجيؿ كرقابة عمميا مف خالؿ التحقيؽ في أكضاعيا كتصفية الجمعيات التعاكنية غير 
العاممة، أك دمج الجمعيات الصغيرة التي تقع في نفس المنطقة كالمتشابية في النشاطات، إضافة إلى 

(. 2003فمسطيف، كزارة العمؿ، )تعزيز الفكر التعاكني كركح العمؿ الجماعي بيف أفراد المجتمع الفمسطيني
 

كزارة العمؿ كصؿ عدد الجمعيات التعاكنية العاممة كغير العاممة /فحسب إحصاءات اإلدارة العامة لمتعاكف
 جمعية تعاكنية في الضفة الغربية كقطاع غزة قبؿ 1302ـ إلى 2003ـ لغاية عاـ 1934منذ عاـ 

التصفية، كقد تقمص ىذا العدد بعد تصفية الجمعيات غير العاممة ليبقى عدد الجمعيات التعاكنية الفاعمة 
، %3، كاالستيالكية بنسبة %31 جمعية تعاكنية مكزعة عمى القطاعات الزراعية بنسبة403إلى 

، عمماى أنو في ىذا العاـ تـ تسجيؿ %3، كالحرفية بنسبة %9كالخدماتية بنسبة % 54كاإلسكانية بنسبة 
(. 2003فمسطيف، كزارة العمؿ، ) جمعية تعاكنية جديدة مكزعة عمى مختمؼ المحافظات الفمسطينية 40
 

ـ لإلرتقاء بأكضاع قطاع 2004كزارة العمؿ جيكدىا القيمة في عاـ /كقد كاصمت اإلدارة العامة لمتعاكف
نشاء جمعيات جديدة،  التعاكف، حيث عممت عمى تفعيؿ الجمعيات التعاكنية غير العاممة كتصفية كدمج كا 

إضافة إلى القياـ بجكالت إرشادية كزيارات ميدانية، ككما أعدت اإلدارة مف خالؿ لجنة فنية تعاكنية 
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فمسطيف، )فمسطينية مسكدة قانكف تعاكني فمسطيني، كىك قيد الدراسة في ديكاف الفتكل كالتشريع لغاية اآلف 
(. 2004كزارة العمؿ، 

 
 ميزانية، 284ـ، أنو تـ إنجاز كتدقيؽ 2004كزارة العمؿ لمعاـ / كمف إنجازات اإلدارة العامة لمتعاكف

% 110 حيث حققت زيادة نسبتيا  جمعية تعاكنية جديدة في مختمؼ المحافظات الفمسطينية،44كتسجيؿ 
 جمعية، 449عف الزيادة التي حققتيا في العاـ السابؽ، إلى أف كصؿ عدد الجمعيات التعاكنية العاممة إلى 

 56000كيقدر عدد أعضائيا حكالي . (المصدر السابؽ) جمعية 346ككاف عدد الجمعيات غير العاممة 
عضك مكزع عمى مختمؼ القطاعات، حيث تتكاجد العضكية النسكية في كثير أك قميؿ في كافة القطاعات 

مف % 50 عضك تعاكني، كتشكؿ أقؿ مف 3000التعاكنية باستثناء القطاع الزراعي، كقدرت بحكالي 
(. ، اتصاؿ شخصي2007عدناف عبيدات، تمكز )مجمكع العضكية التعاكنية القائمة

ـ، أصبح يكجد سبعة اتحادات نكعية متخصصة إضافة إلى خمس اتحادات مكجكدة مف 2005كفي عاـ 
قبؿ، حيث كانت اإلدارة العامة لمتعاكف الفضؿ في ذلؾ، كما كتابعت جيكدىا في ىذا العاـ بتأسيس اتحاد 

يبيف عدد االتحادات  (1.2)كالجدكؿ . عاـ لمجمعيات التعاكنية الفمسطينية يضـ في عضكيتو ستة اتحادات
:  كأعضائيا كسنة التأسيس

 

. أسماء اتحادات الجمعيات التعاكنية الفمسطينية التخصصية: 1.2جدكؿ 

 
عدد التعاونيات اسم االتحاد الرقم 

األعضاء 
سنة 

التأسيس 
المالحظات 

عضك في االتحاد العاـ  1966 30اتحاد الجمعيات التعاكنية لعصر الزيتكف . 1
عضك في االتحاد العاـ  1988 8. اتحاد الجمعيات التعاكنية لمتسكيؽ الزراعي. 2
عضك في االتحاد العاـ  1999 90. اتحاد تعاكنيات اإلسكاف. 3
عضك في االتحاد العاـ  1999 28. اتحاد الجمعيات التعاكنية لمراقبة الحسابات. 4
عضك في االتحاد العاـ  1999 6. اتحاد التعاكنيات االستيالكية. 5
عضك في االتحاد العاـ  2005 12. (نسكم)اتحاد الجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ . 6
في االتحاد العاـ  *ليس عضكا 2005 15. اتحاد الجمعيات التعاكنية لمثركة الحيكانية. 7
.  بعد حأظٍط االححاد انعاو31/8/2005حٍث ظجم فً ، فً االححاد انعاو بعد نٍط عضٕا*: 
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 خدمات مممكسة لمتعاكنيات كأعضائيا، كمساىمتو في بناء كالجدير بالذكر أف ىدؼ االتحاد العاـ تقديـ
كمف كاجباتو أيضا زيادة الكعي التعاكني كنشره عمى . مفيـك االستمرارية كالديمكمة لمشاريع التعاكنيات

جميع األصعدة لتسيـ في تطكير المجتمعات اقتصاديا كاجتماعيا،ن غير أنو لغاية اآلف لـ يتـ تفعيمو مف 
. (المرجع السابؽ)قبؿ اإلتحادات النكعية المتخصصة باعتبارىا األعضاء المشكمة لالتحاد العاـ

 جمعية، ينضـ إلييا عضكان،  469ـ، بمغ عدد الجمعيات التعاكنية العاممة 2006أما فيما يتعمؽ بالعاـ 
: كالجدكؿ التالي يبيف عدد التعاكنيات العاممة في كؿ قطاع كعدد أعضائيا

 

 

 

 

. إحصاءات عف الجمعيات التعاكنية العاممة في كؿ قطاع: 2.2جدكؿ 

 

% عدد األعضاء % عدد الجمعيات النـــوع الرقم 
 40 22888 36.7 172التعاكنية الزراعية . 1
 17.4 9962 49.2 231تعاكنيات اإلسكاف . 2
 32 18333 11.5 54تعاكنيات الخدمات . 3
 10.6 6009 2.6 12التعاكنيات النسكية لمتكفير كالتسميؼ . 4

 100 57192 100 469المجمـــوع 
 

مف مجمكع عدد األعضاء، أما في المجاف اإلدارية % 15كتمثؿ مساىمة المرأة في العضكية التعاكنية 
بقميؿ، كقد ارتفعت النسبة فيما يتعمؽ بالتكظيؼ النسكم لدل التعاكنيات % 10فتشكؿ النسكة ما يزيد عف 

. (المرجع السابؽ)% 18إلى 
 

غالؽ المعابر إحصار كـ، لقد تأثرت الجمعيات التعاكنية بالظركؼ الخارجية مف 2007أما في عاـ 
األفراد الذيف اليعممكف مف لى ارتفاع نسبة ، مما أدل إسرائيؿإكتدمير البنية التحتية الفمسطينية التي تطبقيا 
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في الربع % 25.7ـ، إلى 2000في الربع الثالث مف عاـ % 20.2مف بيف المشاركيف في القكل العاممة 
بينما أشارت النتائج إلى ارتفاع نسب الفقر في ظؿ أزمة انقطاع الركاتب منذ عاـ . ـ2007الثاني مف عاـ 

مف األسر الفمسطينية مف الفقر خالؿ % 30.8ـ مقارنة مع سنكات ما قبؿ االنتفاضة، فقد عانت 2006
، حيث (أم ثالثة أسر مف بيف عشرة أسر تقع تحت خط الفقر)ـ، كفقا ألنماط االستيالؾ 2006العاـ 

كما تأثرت . ـ2000منذ بداية انتفاضة األقصى في أكاخر شير أيمكؿ % 10.4ارتفعت بنسبة مقدارىا 
ـ بعد أف 2007في الربع الثاني % 67.8نسبة مشاركة الرجاؿ في القكل العاممة، فقد انخفضت إلى 

أما نسبة مشاركة النساء في القكل العاممة فقد طرأ عمييا . ـ2000في الربع الثالث % 72.9كصمت إلى 
ارتفاع مممكس خالؿ نفس الفترة مع العمـ أنيا تعتبر متدنية جدا مقارنة مع الرجاؿ، حيث ارتفعت مف 

الجياز المركزم )ـ 2007في الربع الثاني % 16.6ـ لتصؿ إلى 2000في الربع الثالث % 13.8
. ( أيمكؿ30، 2007لإلحصاء الفمسطيني، 

 
كنظران إلى ميزة الجمعيات التعاكنية فيما تقدمو مف خدمات بدرجات متفاكتة ألعضائيا في مجاؿ اإلقراض، 

كتكفير مستمزمات اإلنتاج كعمميات تصنيع اإلنتاج الزراعي كالحيكاني كعمميات التسكيؽ باإلضافة إلى 
خدمات الجمعيات األخرل لألعضاء في الجمعيات الحرفية كاإلسكاف كالنقؿ كالتأميف الصحي كخدمات 

الماء كالكيرباء كاإلرشاد، فإنيا جميعا تساعد عمى حؿ مشاكؿ البطالة جزئيا في المجتمع الفمسطيني، كما 
تسيـ في بناء اإلقتصاد كتنمية رأس الماؿ الذاتي أك اإلقتراض إلقامة المشاريع، كيتضح ذلؾ مف خالؿ 
االستمرار في االزدياد الطفيؼ في تسجيؿ الجمعيات التعاكنية في ىذا العاـ، حيث بمغ عدد الجمعيات 

 جمعية تعاكنية غير عاممة، 347 جمعية تعاكنية عاممة، ك493 إلى 1/4/2007التعاكنية لغاية تاريخ 
كزارة العمؿ في /كما يتبيف فعالية اإلدارة العامة لمتعاكف.  جمعيات تعاكنية جديدة10إضافة إلى تسجيؿ 

مف حسابات  (193) ميزانية، كمراجعة 103متابعة الجمعيات لغاية ذلؾ التاريخ، مف خالؿ إتماـ 
عادة تنشيط جمعية تعاكنية كاحدة، كبعض ىذه الجمعيات 5الجمعيات، كتـ التحقيؽ في   جمعيات، كا 

اجتماع  (46)اجتماع لجنة إدارية، كتـ عقد  (76)اجتماع ىيئة عمكمية، ك (35)استطاعت أف تعقد 
تأسيسي، فعمى الرغـ مف أف ىذه األرقاـ بسيطة كال تشكؿ نقمة نكعية في تاريخ الجمعيات التعاكنية، إال 

كتعزل . كزارة العمؿ مقارنة مع فترة إنشائيا/أنيا تعتبر مؤشران إيجابيان عمى مستكل اإلدارة العامة لمتعاكف
اإلدارة ىذا التحكؿ البطيء لحداثة تشكيميا كضعؼ خبرتيا كضعؼ إمكانياتيا المادية كالفنية كالمكجستية 

كالبشرية كضعؼ ىيكميتيا التنظيمية التي تفتقر إلى كجكد كادر كظيفي كخاصة عمى مستكل دكائر التعاكف 
في مديريات العمؿ في محافظات الكطف، كعدـ تكافر العدد المطمكب مف المحاسبيف كالمرشديف 
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عادة التأىيؿ  التعاكنييف، عممان بأف الكادر الحالي في اإلدارة يعاني مف نقص شديد مف التدريب كالتثقيؼ كا 
(. 2007فمسطيف، كزارة العمؿ، )
 

 أىداف ومبادئ الجمعيات التعاونية 3.2

إف اإلنساف في العمؿ التعاكني ىك الستيدؼ ليا األكؿ كاألخير، حيث أف تجمع األفراد في جمعيات 
تعاكنية مرده األساسي إلى عكامؿ ضغط قاىرة كظركؼ حيكية سيئة، كما أثبتت جميع حاالت نشكء 

(.  1991الزغمكرم، )كتطكر الحركة التعاكنية في العالـ كخصكصا العالـ الفقير 

كاجبيا كأىدافيا فقط تحقيؽ أرباحا، بؿ عمييا مسؤكليات بالتالي تتميز الجمعيات التعاكنية أنو ليس مف 
: إجتماعية أخرل، كتحقيقا ليذه األىداؼ يجب أف تقـك أية منظمة تعاكنية عمي أساس عنصريف أساسييف

: أحدىما اجتماعي كاآلخر اقتصادم يفسراف عمى أف المنظمة التعاكنية تتككف مف
 
ترابط بيف أشخاص أدرككا كما زالكا يدرككف أف ىناؾ تشابيا بيف احتياجاتيـ، كاف إشباع ىذه الحاجة  (1)

. باألسمكب التعاكني كبتككيف منشأة تعاكنية يككف أحسف بكثير مف إشباع ىذه االحتياجات بالطرؽ الفردية
. منشأة اقتصادية ىدؼ مطابؽ تماما لمحاجيات التي يراد اتباعيا (2)
 

المرجع ) كىكذا ترل أف الركابط ىك أصؿ الفكرة التعاكنية كىك السبب المباشر في كجكد المنظمة التعاكنية 
كبالتالي فإف الجمعيات التعاكنية مف خالؿ كجكد العنصريف السابقيف، تستطيع أف تحقؽ أىدافيا . (السابؽ

 : االجتماعية كاالقتصادية اآلتية
 

فمف خاللو تستطيع الجمعيات التعاكنية رفع مستكل معيشة : ىدؼ مباشر كىك اليدؼ االقتصادم .أ 
أعضائيا مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ لممكارد االقتصادية بأفضؿ السبؿ لتساىـ في التنمية 

االقتصادية، فيي تحتؿ دكرا كبيرا في االقتصاد القكمي مف حيث تكفير فرص عمؿ، كتكجيو 
أفرادىا إلى اإلدخار، كزيادة الدخؿ القكمي المحمي مف خالؿ زيادة كتحسيف االنتاج الزراعي 

 .كالصناعي كبيع الخدمات بأعمى المكاصفات كأقؿ األسعار

شير إلى مبدأ تنظيـ األشخاص في الجمعية كم: ىدؼ غير مباشر كىك اليدؼ االجتماعي .ب 
فمثال أسمكب . التعاكنية كاىتماـ العضك باآلخريف باعتبار أف الجمعية التعاكنية جزء مف المجتمع
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العمؿ الديمقراطي المفترض تكفره في الممارسات اليكمية في الجمعيات التعاكنية يكفر حياة 
ديمقراطية تساىـ في تكعية كتثقيؼ األعضاء كالتي بدكرىا تفرض تأثيرىا عمى المجتمع المحمي 

كبالتالي عمى المجتمع ككؿ، إضافة إلى قدرة الجمعيات عمى إحياء كتنشيط دكر المرأة في 
قامة مراكز العناية بالطفؿ، كتقديـ خدمات لكبار السف  .المجتمع، كا 

 
كما كيحكـ عمؿ الجمعيات التعاكنية مبادئ أساسية تقـك عمى أساسيا القيـ مكضع الممارسة العممية، 

كالتي صيغت عاـ " ركاد ركتشيمد"كجاءت ىذه المبادئ مف نتاج كضع الركاد األكائؿ لمتعاكف يعرفكف باسـ 
. ((ت.ب)الشيشكمي، ): كاعتمدىا التحالؼ التعاكني الدكلي. ـ في بريطانيا1844

 
التعاكنيات منظمات مفتكحة لكؿ األشخاص دكف كتعني أف : العضوية االختيارية المفتوحة (1)

 .تميز جنسي أك اجتماعي أك عرقي أك سياسي أك ديني كتتمتع التعاكنيات بالحياد تجاه الجميع

 التعاكنيات منظمات ديمقراطية يحكميا أعضاؤىا  كتعني أف:اإلدارة الديمقراطية لمتعاونيات (2)
كيشارككف في سياساتيا كاتخاذ القرار عف طريؽ ممثمييـ المنتخبيف ديمقراطيا كالممثميف مسئكليف 

أماـ ناخبييـ كلألعضاء حقكؽ تصكيت متساكية عضك كاحد صكت كاحد كعمى المستكيات 
 .األعمى تدار التعاكنيات كتنظـ بأسمكب ديمقراطي

 األعضاء بعدالة في رأس ماؿ تعاكنيتيـ الذم ةساىـكتعني ـ: مساىمة العضو االقتصادية (3)
ىـ كيمكف تخصيص ا كيتمقى األعضاء تعكيضا عف رأس الماؿ المس،يككف ممكية تعاكنية

الفائض لتطكير التعاكنية كدعـ األنشطة االخرل التي يكافؽ عمييا األعضاء كيكزع الباقي عمى 
 .األعضاء بنسبة تعامميـ مع التعاكنية

التعاكنيات منظمات ذاتية اإلدارة يديرىا أعضاؤىا كيؤمنكف  كتعني أف :اإلدارة الذاتية المستقمة (4)
تمكيميا المالي كيمكف ليـ التعاكف مع منظمات اخرل أك مع الحككمات سكاء باإلدارة أك التمكيؿ 

 .شرط تأكيد اإلدارة الديمقراطية ألعضائيـ كالمحافظة عمى التحكـ الذاتي التعاكني

التدريب كالتعميـ ألعضائيا تقديـ  التعاكنيات  كتعني أنو عمى:التعميم والتدريب واإلعالم (5)
 كعمييـ أف ،كلقياداتيا المنتخبة كمديرىا كمكظفييا ليستطيعكا أف يساىمكا بفعالية لتنمية تعاكنياتيـ

يعممكا الرأم العاـ عف طريؽ اإلعالف كاإلعالـ كخاصة الشباب كقادة الرأم عف طبيعة كمزايا 
 .التعاكف

 كتقكل ، أعضاءىا بكفاءة أكثرخدمة التعاكنيات  كتعني أنو عمى:التعاون بين التعاونيات (6)
قميمية كدكلي  .ةالحركة التعاكنية بالعمؿ سكيا مف خالؿ مؤسسات محمية كا 
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عمؿ التعاكنيات مف أجؿ التنمية المتكاصمة لمجتمعاتيا مف خالؿ كتعني أف : ىتمام بالمجتمعاال (7)
 .سياسات يكافؽ عمييا األعضاء

لقد صيغت المبادئ السابقة لتككف قاعدة خاصة بإدارة الجمعيات التعاكنية التي تعمؿ لتحقيؽ حافزم الربح 
تختمؼ  إدارة المؤسسات التجارية الخاصة كالمؤسسات الحككميةفإف ىذه المبادئ مقارنة بمبادئ . كالخدمة

فنجد أف الحافز الكحيد لممؤسسات التجارية الخاصة ىك الحصكؿ عمى أكبر ربح، . اختالفان بينان ككاضحان 
العتيبي، )بينما تعتبر الحكافز التي تعمؿ مف أجميا المؤسسة الحككمية ىي الربح كالخدمة كالتنمية أيضا

كأخيرا يجب أف تكضح الجمعيات التعاكنية أىدافيا كمبادئيا التي تعتبر احدل العقبات التي . (أ-2007
يمكف أف تقؼ أماـ عمؿ ىذه الجمعيات كالعقبات التي يمكف أف تعترضيا عند افتقارىا إلى الكضكح في 

لى ىيكميتيا التنظيمية  . (Galor, 2003)طبيعة عمميا كا 

 
 أنواع الجمعيات التعاونية 4.2
 

سبؽ الحديث عف ميزة الجمعيات التعاكنية في اتخاذىا صكرا مختمفة بإختالؼ الزماف كالمكاف كالبيئة 
االقتصادية كاالجتماعية، فيي تتسع أكثر فأكثر ألنيا تشمؿ جميع مجاالت النشاط اإلنساني كتتعدد لذلؾ 
كتتنكع أشكاليا فالجمعيات التعاكنية ال حدكد ليا، كبالتالي فإف أم محاكلة لحصر ىذه األنشطة في قائمة 

حيث ذكرت تكصية منظمة العمؿ الدكلية المتعمقة بالتعاكنيات في .  ىاـ منياقد تتعرض لمغبة نسياف عدد
أف أكثر فئات التعاكنيات شيكعا مكجكدة في  (1) في فقرتيا 127ـ رقـ 1966مف عاـ  (البمداف النامية)

(. 1998ىرارم، )البمداف النامية، كلكف ىذه القائمة تظؿ قابمة لمتكسيع كال يمكف أف تزعـ أنيا شاممة
 

جامعة القدس المفتكحة، ): كتتكاجد الجمعيات التعاكنية حاليا في تصنيفات كفؽ مجمكعة مف المعايير كىي
 (أ-1998

 

جمعيات تعاكنية إنتاجية، عمالية أك : التصنيؼ كفقان لنكع النشاط االقتصادم الذم تقكـ بو، كمنيا (1)
ىما : كتستخدـ دكؿ مختمفة ىذا التصنيؼ مثؿ أفريقيا في فئتيف رئيسيتيف. مينية، كتسكيقية، كاستيالكية

. جمعيات تعاكنية إنتاجية، كجمعيات تعاكنية خدماتية
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جمعية تعاكنية زراعية، كصناعية، : التصنيؼ كفقان لنكع البنياف االقتصادم الذم تعمؿ فيو، كمنيا (2)
: كتتبع بعض الدكؿ مثؿ فمسطيف ىذا التصنيؼ في ثالث فئات كىي. كتجارية، كسمكية، كمدرسية

 . جمعيات تعاكنية زراعية، كغير زراعية، كمدرسية

، (أكلية)جمعيات تعاكنية محمية : التصنيؼ كفؽ سعة البنياف التعاكني الذم تمارس النشاط فيو، كمنيا (3)
قميمية، كقكمية، كدكلية أك عالمية تحادية، كا   .كمركزية، كا 

، مسجمة، (عرفية)جمعيات تعاكنية غير مسجمة: التصنيؼ كفؽ الشكؿ القانكني لمجمعية، كمنيا (4)
 .مكجية أم تتدخؿ الحككمة في إدارتيا، جمعية حككمية تحت إشراؼ حككمي كامؿ

كأف تككف ( متخصصة)جمعيات تعاكنية كحيدة الغرض : التصنيؼ كفقان لمغرض مف تأسيسيا، كمنيا (5)
تسميفية، أك استيالكية، أك سكنية، كمنيا جمعيات تعاكنية متعددة األغراض كيشير إلى مختمؼ الكظائؼ 

 .كاألىداؼ التي تقكـ بيا الجمعية

جمعية تعاكنية ذات عضكية : التصنيؼ كفقان لمدل تكافر حرية اإلختيار في العضكية، كمنيا (6)
 .اختيارية، كجمعية تعاكنية ذات عضكية إجبارية

جمعية ذات مسؤكلية محددة، جمعية ذات : التصنيؼ كفقان لنكع اإللتزاـ المالي لألعضاء، كمنيا (7)
 .مسؤكلية غير محددة، جمعية مساىمة، كجمعية غير مساىمة

 
 أىمية الجمعيات التعاونية 5.2

 

 الجمعيات التعاكنية أحد األذرع اليامة في مجاؿ التنمية الريفية المستدامة بمختمؼ مجاالتيا تعتبر
كما . االقتصادية كاالجتماعية، كذلؾ لما تتمتع بو مف خصائص كمزايا ال تتكافر بغيرىا مف المؤسسات

كتساىـ في البنياف االقتصادم مف خالؿ دخكليا كقطاع ىاـ في سياسة التعددية االقتصادية كىك القطاع 
(. 2002كحدة التنمية التعاكنية، )التعاكني الثالث مع القطاعيف العاـ كالخاص 

 

 الجيكد التي تبذليا الدكلة ىذا كأصبح لمجمعيات التعاكنية كفؽ أنشطتيا المتنكعة أف تؤدم دكران مكمالن مع
، فمف جانب تعمؿ الجمعيات عمى أسس مف الديمقراطية كاحتراـ الرأم اآلخر، كنحك بناء المجتمع المدني

، كمف جانب آخر تحكيؿ النظرية الديمقراطية إلى فعؿ كممارسة بيف األعضاء كفي المجتمع ككؿعمى 
_ خدمية_ اقتصادية_ سكنية)تحقؽ ىذه الجمعيات نسبة عالية مف خطة الدكلة التنمكية بجميع صكرىا 

كذلؾ باالستفاد مف المدخرات الفردية  (.......اتصاالت_ نقؿ_ مصرفية_ سياحية_ صناعية_ زراعية
. ((ت.ب)الشيشكمي، )المحمية مما يكفر مبالغ كبيره يمكف استثمارىا في مجاالت مختمفة 
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لذيف يممككف كيديركف الجمعية التعاكنية مف ا لتمبية الحاجات المشتركة لألعضاء ىذه الجمعياتتؤسس ك
عمى الرغـ ، يتساكل أعضاؤىا في التصكيت لقرارتيا، فإف لكؿ عضك صكت كاحد خالؿ ىيكمية ديمقراطية

 مف حيث أنيا تعمؿ عمى خمؽ تياتنبع أىمي ك.مف عدد األسيـ التي يمتمكيا أك رأس الماؿ الذم يكدعو
زيادة الدخؿ بالتالي عمى تحسيف دخؿ األعضاء ككتعمؿ  كتسيـ في تككيف رأسماؿ ذاتي، ليـفرص عمؿ 

. (FOA, 2003 )القكمي
 

فإنيا  عمى استيعاب المكاطنيف في عضكيتيا دكف تمييز، في قدرتيا  كأخيراى نظراى لتميز ىذه الجمعيات
 محدكدة كتكظيفيا إلحداث تغيير إيجابي في المجتمع مف خالؿ ىـتستطيع حشد كتنظيـ مكاطنيف إمكانيات

عمؿ عمى تقكية شاف المكاطنيف الضعفاء  كما ت.بشكؿ خاص كالمجتمع بشكؿ عاـىـ خمؽ مشاريع تخدـ
كالفقراء الكادحيف عف طريؽ تكاتؼ جيكدىـ كتحكيميـ إلى قكة اقتصادية كاجتماعية ضاغطة ذات تمثيؿ 

. (2002كحدة التنمية التعاكنية،  )"االتحاد قكة " جماىيرم كاسع عمى قاعدة 
 

 الجوانب اإلدارية والمالية في الجمعيات التعاونية 6.2

 
:  الجوانب اإلدارية في الجمعيات التعاونية1.6.2

 
تدار الجمعيات التعاكنية بطريقة ديمقراطية مف أفرادىا المممككة مف قبميـ ميما كاف مقدار مساىماتيـ 
الرأسمالية فإف لكؿ فرد صكت كاحد، كيمكف تكضيح إدارة ىذه الجمعيات بالتعرؼ عمى أعضاء الجياز 

(   1990فرعكف كممكاكم، ): اإلدارم ليا، كىـ
  
كتتككف مف مجمكع األعضاء المساىميف في الجمعية، كتككف ليا : الييئة العامة/ الييئة العمكمية ( 1)

السمطة العميا في الجمعية حيث تعتبر قراراتيا ممزمة لكؿ األعضاء ككؿ المجاف المنبثقة عنيا، كما تنتخب 
أعضاء لجنة االدارة بطريقة ديمقراطية كلجنة رقابة لمراقبة أعماؿ لجنة االدارة كمتابعة تنفيذ قرارات الييئة 

 .العمكمية

 

يتـ انتخاب مجمس االدارة في االجتماع السنكم لمييئة العمكمية كيككف : مجمس اإلدارة/ لجنة االدارة ( 2)
لمدة سنتيف بالعادة، كيمقى عمى ىذه المجنة جميع الصالحيات التي لـ تحتفظ بيا الييئة العمكمية، عمى أف 

تككف خاضعة ألية تعميمات تضعيا الييئة العمكمية أك ينص عمييا النظاـ الداخمي لمجمعية، كبالتالي 
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يككف المجمس مسؤكؿ أماـ الييئة العمكمية، كيقع عميو ميمة إدارة شؤكف الجمعية التعاكنية، كعمى عدد 
 (.1990مشركع التنمية التعاكني، )مف المجاف المنتخبة مف أجؿ تسييؿ أعماليا كتحقيؽ أىداؼ الجمعية 

 
 يشارككف بجدية في بحيث أنيـىا، كمالؾ كىاؤأعضاكألف الجمعيات التعاكنية ىي جمعيات ديمقراطية يديرىا 

حيث يخدـ أعضاء مجالس اإلدارة نساء كرجاال كممثميف منتخبيف خاضعيف . كضع سياساتيـ كصنع قراراتيـ
فإنو يعمؿ عمى تفكيض بعض الصالحيات بغير اختصاصو إلى . لممساءلة مف قبؿ األعضاء اآلخريف

المدير كالجياز التنفيذم كبالمقابؿ ال يتدخؿ بزماـ المسؤكليات التي مف اختصاصيما، حيث يعتبر كؿ مف 
يكضح العالقة بيف التفكيض  (1.2)المدير كالجياز التنفيذم مسؤكالن أماـ مجمس االدارة، كالشكؿ التالي 

كفي التعاكنيات األكلية يتمتع األعضاء بالحقكؽ (. FOA, 2005)كالمساءلة في الجمعية التعاكنية 
 (الثانكية)كأما بالنسبة لمتعاكنيات عمى المستكيات األخرل . (صكت كاحد لكؿ عضك)المتساكية في التصكيت 

 .فتنظـ كذلؾ عمى أسس ديمقراطية
 

المسائمة  التفويض 
 

الييئة العمومية 
  

الييئة العمومية 
 
االدارة  مجمس

  
االدارة  مجمس

 
المدير 

  
المدير 

 
الجياز التنفيذي 

  
الجياز التنفيذي 

 
. 5: ، ص8:الكحدة: 2005منظمة األغذية العالمية، دليؿ لممتدربيف حكؿ تنمية الجمعيات التعاكنية، : المصدر

 

.  مخطط يكضح العالقة بيف التفكيض كالمسائمة في الجمعية التعاكنية: 1.2شكؿ 
 

 أخرل حسب إلىيختمؼ مف جمعية كفيما يتعمؽ بعدد أعضاء مجمس اإلدارة في الجمعية التعاكنية، فإنو 
كيتككف . غير أنو يجب أف يككف عدد فردم تسييال لمحسـ في عمميات التصكيتالنظاـ الداخمي ليا، 
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كحدة التنمية ): مجمس اإلدارة مف مناصب رئيسية يجب تكفرىا في الجمعيات التعاكنية بشكؿ عاـ كىي
( 2002التعاكنية، 

 
 كيتـ انتخابو إما مباشرة مف قبؿ أعضاء الييئة العمكمية في االجتماع السنكم :رئيس مجمس اإلدارة -1

. أك يتـ انتخابو مف بيف أعضاء مجمس اإلدارة الذيف يتـ انتخابيـ حسب النظاـ الداخمي لمجمعية
التكقيع عمى المعامالت المتعمقة بالجمعية، كترأس ككميمتو تمثيؿ الجمعية لدل األطراؼ األخرل، 

 .جمسات مجمس اإلدارة كاجتماعات الييئة العمكمية

 
 كيقـك بتنفيذ المياـ كالكاجبات التي يتطمبيا منصبو في الجمعية كمنيا دعكة أعضاء :أمين السر -2

تدكيف كقائع الجمسات كالقرارات في كإعداد جدكؿ األعماؿ، كمجمس اإلدارة لحضكر االجتماعات، 
كلية بجميع سجالت الجمعية كمستنداتيا ككثائقيا ؤاالحتفاظ تحت طائمة المسكمحضر االجتماعات، 

إعداد التقرير السنكم عف أعماؿ الجمعية ككختميا عمى أف يتقيد بالمكاف الذم يحدده مجمس اإلدارة، 
إعداد مراسالت الجمعية كتنظيميا ككقراءتو عمى أعضاء الييئة العمكمية في اجتماعيا السنكم، 

 .كحفظيا حسب األصكؿ، كرئاسة جمسات الييئة العمكمية كمجمس اإلدارة في حالة غياب الرئيس

 
 كيتـ انتخابو مف قبؿ أعضاء مجمس اإلدارة كيتكلى مسئكلية األمكر المالية لمجمعية :أمين الصندوق -3

 أحد المفكضيف بالتكقيع عمى المعامالت المالية كيقكـخاصة قبض كصرؼ األمكاؿ كحفظيا، 
 .لمجمعية

 
 الييئة عضاءتعاكف أمجمس اإلدارة كأعضاء إف نجاح الجمعية التعاكنية يحتاج إلى تظافر جيكد المدير ك" 

العمكمية بعد تكعيتيـ بأىعمية العمؿ التعاكني كتكضيح مياـ كمسؤكليات كؿ عضك مف أعضاء مجمس 
كحدة )" فإذا قاـ كؿ منيـ بدكره فإف الجمعية التعاكنية تنمك كتزدىر كتحقؽ مصالح أعضائيا اإلدارة 

( 2002التنمية التعاكنية، 
 

:  صالحيات ومسؤوليات الييئة اإلدارية في الجمعيات التعاونية
 

مشركع التنمية )تقع عمى عاتؽ الييئة اإلدارية لمجمعيات التعاكنية أمانة تحمؿ المسؤكليات التالية 
(: 1990التعاكني، 
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 : مسؤكليات إدارية تتمخص في اآلتي ( أ)

 
  معرفة نظاـ الجمعية كبنكده الخاصة بأعماليا، كخاصة عند رسـ سياسة الجمعية كاستصدار

. القرارات كتقييـ نشاطات الجمعية ككضعيا المالي
 تفيـ جميع اإلتفاقيات التي تبرميا الجمعية. 

  اإلطالع المستمر عمى المتغيرات التي تحدث في األكضاع البيئية المحيطة بالجمعية كأعماليا
كأف يحافظكا عمى مركنة كافية في قراراتيـ ألقممة أعماؿ الجمعية بما يتناسب كتمؾ األكضاع 

 .المتغيرة المحيطة بالجمعية

 تخطيط كتكجيو كمراقبة أعماؿ نشاطات الجمعية لتحقيؽ تمؾ األىداؼ. 

  حفظ سجالت الجمعية التعاكنية كممفاتيا كاممة بشكؿ كاضح كنظيؼ كمرتب، فحسب المادة
مف مشركع قانكف جمعيات التعاكف األردني، بأف كؿ جمعية تعاكنية مسجمة أف تحتفظ  (10)

، كدفتر (الييئة العامة، كالييئة العمكمية)بسجالت األعضاء، كدفتر محاضر اجتماعات 
، كسجؿ األسيـ كحسابات األعضاء كاإلسـ الكامؿ كالعنكاف (العمميات الحسابية)اليكمية 

 (.2003الجدكع كالنتشة، )

  كمف مسؤكليات الييئة اإلدارية أف ال تفكض شيئا مف صالحياتيا التي ىي مف اختصاصيا
 : ((ت.ب)مركز التميز لممنظمات غير الحككمية، )بصكرة كاضحة، كمف أىميا 

  
تعريؼ مياـ كمسؤكليات كؿ عضك مف أعضاء لجنة اإلدارة كدكر لجنة اإلدارة ككحدة  (1)

ككمجمكعة تتخذ القرارات، لذلؾ يجب تحديد مياـ رئيس لجنة اإلدارة كمسؤكلياتو، كمياـ 
 أعضاء كما عمى. أميف السر كمسؤكلياتو، كمياـ أميف الصندكؽ، كمياـ المجاف الفرعية

اإلدارية كيعممكف  الييئة عمى دراية تامة بالمياـ التي ستباشرىاأف يككنكا الييئة اإلدارية 
كيشارؾ كؿ عضك في  منٌظـ، عمى القياـ بيذه المياـ بشكؿ جماعي كفٌعاؿ كفريؽ عمؿ

في ـ كما ينص عميو منو الييئة اإلدارية بتنفيذ ىذه المياـ مف خالؿ تطبيؽ المطمكب
المككمة بكؿ مسمى  كالمسؤكليات كصفو الكظيفي مكتكب يحدد بشكؿ كاضح المياـ

  .كظيفي في الييئة اإلدارية

نجازاتيا كخدماتيا التعريؼ (2)  .بالجمعية كبأىدافيا كا 
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ت، حيث الفاعمة في نقاشات االجتماعا المشاركةية، ككافة اجتماعات الييئة اإلدار حضكر (3)
يجب أف تعقد بأسمكب عمؿ إدارم ديمقراطي كمنيجي كرسمي بأف يتـ افتتاح جمسة 

 .اإلجتماع بإعالف تكفر النصاب القانكني

يجب أال يتصرؼ أعضاء اإلدارة منفرديف في األمكر التي ينبغي أف يقررىا األعضاء  (4)
 .مجتمعيف إال إذا خكلكا بذلؾ مف الييئة اإلدارية

 .كتنفيذ بعض أعماؿ الجمعية خاصة إذا لـ يتكٌفر لدييا عامميف إدارة (5)

تبني السياسات الالزمة لتكجيو الجياز التنفيذم في إتخاذ القرارات الركتينية مثؿ سياسة  (6)
إقراض األعضاء، كتعكيضات كمكافآت العامميف كالمكظفيف، كأنظمة العمؿ كالمكائح 

كالتعميمات حكؿ كيفية سير العمؿ، كسياسات تدريب العامميف كأعضاء مجمس اإلدارة مف 
أجؿ إحداث التطكير الالـز لكفاية العامميف لدييا لمكاكبة تمؾ التحديات المتسارعة التي 

(.  2002السحيمي، )تشيدىا مختمؼ نكاحي الحياة المعاصرة 
مع أعضاء الييئة  ة، مع التكاصؿ المستمرالفاعمة في زيادة عدد أعضاء الجمعي المساىمة (7)

 .العامة كالعامميف

 .كالتنسيؽ مع أعضاء الييئة اإلدارية كفريؽ عمؿ التعاكف (8)

بناء كتطكير العالقات العامة فيما بيف أعضاء الجمعية مف جية كبيف الجمعية كالمجتمع  (9)
بشكؿ عاـ مف جية أخرل، كالعمؿ عمى تنمية العالقات اإليجابية حتى يشعر األعضاء 
كجميكر المتعامميف أف الجمعية تقدـ خدمة فعالة ليـ مما يؤدم دائما إلى إيجاد انطباع 

 .محبب عف الجمعية

مسؤكليات مالية تتمخص في فيـ البيانات المالية لجمعيتيـ، األمر الذم يمكنيـ مف اتخاذ  ( ب)
كيتمكنكا مف التخطيط لتكجيو أعماؿ الجمعية . قرارات فعالة في عممياتيـ، كتقييـ أعماؿ المكظفيف

كمف ىذه البيانات ىي الميزانية العمكمية التي تظير بيذا الكشؼ مكجكدات . نحك تحقيؽ أىدافيا
. الجمعية كمككناتيا كمقدارىا، كمطمكبات الجمعية كمككناتيا كمقدارىا أيضا في تاريخ معيف

كالبياف اآلخر ىك بياف الدخؿ كالمصركفات الذم يمثؿ الدخؿ الناتج بشكؿ مباشر عف عمميات 
 .  تشغيؿ الجمعية كاليدؼ مف كجكدىا مثؿ رسـ الخدمة، دخؿ المبيعات، دخؿ اآلليات

 
:   لجنة المراقبة(3 )
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كىي عدد مف األعضاء تنتخبيـ الييئة العمكمية ليتكلكا ميمة مراقبة إدارة أعماؿ الجمعية كفقا لألنظمة 
: كتككف ميمتيـ كصالحياتيـ عمى النحك التاليكالقكانيف، 

. مراقبة إدارة نشاطات الجمعية التعاكنية كمشاريعيا كمتابعة تنفيذ قرارات الييئة العمكمية  -1
 .حضكر اجتماعات مجمس اإلدارة كتدكيف كقائع جمساتيا كمالحظاتيا خالؿ الجمسة -2

 .النظر في شكاكم األعضاء كالبت فييا -3
السجالت اإلدارية كالمالية كالبيانات الخاصة بأعماؿ الجمعية كأف جميع  عمى باإلطالعأف تقـك  -4

. تككف ممثمة في لجاف الجرد
. الطمب مف مجمس اإلدارة دعكة الييئة العمكمية لالجتماع لمناقشة بعض األمكر الممحة -5
 .إعداد التقرير السنكم كتقديمو خالؿ اجتماع الييئة العمكمية -6

 

:   الجوانب المالية في الجمعيات التعاونية2.6.2
 

أكليما المصدر : تعتمد الجمعيات التعاكنية في حصكليا عمى الماؿ الالـز ليا عمى مصدريف أساسييف
(:  1977اإلماـ، )الذاتي الداخمي كاآلخر الخارجي 

. كيقصد بو تكفير الماؿ الالـز لتنفيذ أعماؿ الجمعيات التعاكنية مف األعضاء أنفسيـ: التمكيؿ الذاتي (1
كتتعدد أشكاؿ ىذا التمكيؿ حسب حاجة الجمعية لحجـ رأس ماليا بما يتناسب كالقدرات االقتصادية 

حيث تعتمد الجمعية في تمكيؿ رأس ماليا عمى . لألعضاء كحسب احتياجاتيـ المالية في آف كاحد
 (: 1980شاكر، )مصادر داخمية، كىي

تكتفى الجمعيات ليذا المصدر عندما ال تحتاج الجمعية إلى رأس :  اشتراكات األعضاء - أ
 .ماؿ كبير

تمجأ الجمعيات التعاكنية إلييا عندما ال يكفى مصدر اإلشتراكات في حاؿ كانت :  األسيـ - ب
 في العضك شراء عدد مف األسيـ غير محدد حده بحاجة إلى رأس ماؿ كبير، كىنا تشترط

األعمى لكف يحدد أحيانا الحد األدنى، مع األخذ بعيف االعتبار أف كؿ عضك لو صكت 
كتعتبر األسيـ بالنسبة لألعضاء بمثابة استثمار أكالى . كاحد بغض النظر عف عدد األسيـ

 .كتمثيؿ لمعضكية ثانياى كتحمؿ لممسؤكلية ثالثاى 

بعد االكتتاب باألسيـ، فيك يشكؿ مصدر ميـ مف مصادر التراكـ :  الكدائع كالمدخرات - ت
كتبدك أىميتيا في تشجيع األعضاء عمى االدخار . المادم الضركرم لتمكيؿ المشاريع
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كتكفير أمكاليـ لدل الجمعية، مما يحقؽ مصمحة مزدكجة لمعضك كالجمعية بشكؿ خاص، 
 .كمما يعكد بالنفع عمى االقتصاد الكطني بشكؿ عاـ

تعتبر مصادر التمكيؿ الذاتي السابقة باستثناء اشتراكات األعضاء ىي ممكا لألعضاء كليس لمجمعية، 
. كالتي ىي غالبا ما تككف متذبذبة تبعا النتماء أعضاء جدد أك انسحابيـ منيا

 
ىي تمؾ المصادر التي تمد الجمعيات التعاكنية برؤكس األمكاؿ الالزمة مف جيات : التمكيؿ الخارجي (2

خارجية كالدكلة كالمصارؼ كاالتحادات التعاكنية كمؤسسات دكلية أخرل تقدميا عمى شكؿ إعانات أك 
قركض أك ىبات ككصايا، تحصؿ عمييا لتمكيؿ مشركعاتيا االجتماعية التعاكنية بيدؼ تحقيؽ الرفاىية 

. االجتماعية
 

. نبذة مختصرة عن جمعيات التوفير والتسميف النسوية التعاونية في فمسطين: ثانيا
 

مف مجمكع السكاف، كتشكؿ نسبة % 70يعيش معظـ سكاف فمسطيف في أغمب المناطؽ الريفية كنسبتيـ 
حيث يعتمد سكاف المناطؽ الريفية في دخميـ عمى %. 67النساء الالتي يقطف في الريؼ ما نسبتو 

، كيفتقر أبناء الريؼ اإلمكانات لمحصكؿ (ريفية أك غيرىا)المشاريع الزراعية كالمشاريع اإلنتاجية الصغيرة 
قراض كتأميف كغيرىا مف الخدمات  عمى الخدمات المالية الرسمية لتمبية احتياجاتيـ المالية مف إدخار كا 

المالية التي يمكف أف تحصؿ عمييا مف البنكؾ التجارية المنتشرة في فمسطيف، حيث يعتبر القطاع الزراعي 
في الريؼ ىك أقؿ القطاعات المستيدفة مف قبؿ البنكؾ، كأف الفقراء كأصحاب الدخؿ المتدني كخاصة 
نما ىـ مستيدفكف مف المؤسسات غير الحككمية كالعمؿ  النساء ليسكا شريحة مغرية لمبنكؾ التجارية، كا 

(. 2005التميمي، )األىمي في فمسطيف
 

تعتبر جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية مف مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني غير 
الحككمية، فيي تشمؿ قاعدة عريضة مف النساء تسعى مف خالؿ انتسابيا إلى الجمعيات التعاكنية لرفع 

فإف . مستكل حياة كظركؼ معيشة أعضائيا، لتمبية إحتياجاتيف اإلنسانية كاإلقتصادية كاإلجتماعية
 غٍس انجرابّ نهبُٕكالمناطؽ في  ألعضائياالخدمات المالية الجمعيات التعاكنية قادرة عمى إيصاؿ 

(Donor Information Resource Center, 2006 )
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 جمعيات التوفير والتسميف النسوية التعاونية في فمسطين 7.2
 

 نشأة جمعية التوفير والتسميف النسوية التعاونية برعاية برنامج التوفير والتسميف في جمعية 1.7.2
التنمية الزراعية 

 
يجاد مصدر دخؿ يساىـ في إعالة األسرة كتحسيف  كاف لحاجة النساء الريفيات إلى اإلستقاللية المالية كا 

. مستكاىف المعيشي، السبب األىـ في تبمكر فكرة إيجاد مجمكعات التكفير كالتسميؼ
 

ككاف إنطالؽ أكؿ مجمكعة تكفير كتسميؼ مف قبؿ أعضاء النادم النسكم في ميثمكف في محافظة جنيف، 
حيث كاف يرعى تمؾ المجمكعة التي عممت بيا السيدات جمعية تنمية . ـ1999شماؿ الضفة الغربية عاـ 

، كبدأ العمؿ بتشكيؿ مجمكعتيف تكفير (اإلغاثة الزراعية)المرأة الريفية التابعة لجمعية التنمية الزراعية 
الدليؿ الخاص بعمؿ برنامج )كتسميؼ حيث القى إقباال مف النساء إلى أف إنتشر إلى باقي المناطؽ 

(. 2003التكفير كالتسميؼ، 
 

( RDP11)كأخذت اإلغاثة الزراعية عمى عاتقيا تنظيـ ىذا العمؿ، فعممت في برنامج التنمية كاإلغاثة 
، كالذم يدار مف قبؿ ىيئة المعكنة األمريكية لالجئي (IFAD)الممكؿ مف صندكؽ تنمية الزراعة الدكلي 

، حيث تكلت تنفيذ الجزء الخاص بجمعيات التكفير كالتسميؼ الذم يسعى إلى (ANERA)الشرؽ األدنى 
مساعدة العائالت الفقيرة كتحسيف مستكل دخميا كمعيشتيا مف خالؿ تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة 

ككاف تدخؿ اإلغاثة الزراعية مف خالؿ متابعة مرشداتيا العامالت في . (المصدر السابؽ)كالمدرة لمدخؿ
النكادم النسكية التابعة لجمعية تنمية المرأة الريفية ليذه التجربة مف أجؿ تطكيرىا كتنظيميا كمأسستيا إلى 

. 2002حيف حصكليا عمى ترخيص مف كزارة العمؿ عاـ 
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برنامج لمتكفير كالتسميؼ كأحد الدكائر التنفيذية  (اإلغاثة الزراعية)كىنا استحدثت جمعية تنمية الزراعية 
لكي تعمؿ عمى تقديـ الدعـ اإلدارم كالفني كالمكجستي كالتنظيمي كالمالي لجمعيات التكفير كالتسميؼ 

النسكية التعاكنية مف أجؿ ضماف تحقيؽ ىذه الجمعيات رسالتيا االجتماعية كاالقتصادية التنمكية في سبيؿ 
. خدمة مجتمع النساء الريفيات بكفاءة كفاعمية

 
كبالتالي ساىـ البرنامج في متابعة ىذه الجمعيات لمحصكؿ عمى ترخيص مف قبؿ كزارة العمؿ، أصبحت 
تعمؿ الجمعيات المركزية في كؿ محافظة كحمقات مركزية لمجمكعات التسميؼ المنتشرة في المحافظات، 
كقد اشتمؿ عمميا عمى اإلشراؼ كاإلدارة عدا عف ككنيا المرجع القانكني لكافة المجمكعات الفرعية في كؿ 

محافظة، كما يحؽ ليذه الجمعيات أف تفتح مجمكعات تكفير كتسميؼ في التجمعات السكانية التابعة 
. لممحافظة العاممة فييا كذلؾ بمكجب قانكف التعاكف

 
ـ، يضـ في عضكيتو 2005كاستمر العمؿ عمى ما عميو حتى تـ إنشاء إتحاد مركزم مستقؿ في عاـ 

جميع جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكم في الضفة الغربية كقطاع غزة لضماف إستدامة ىذا العمؿ كتعميؽ 
.  االستفادة منيا كنشرىا

 
 نمو وتطور عمل شبكة جمعيات التوفير والتسميف النسوية التعاونية في الضفة الغربية وقطاع 2.7.2

: غزة
 

تعتبر الجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ مف مؤسسات التمكيؿ الصغير التي تعمؿ ضمف قطاع 
، كسكؼ يتبيف أف تطكر ىذه الجمعيات (2004براندسما كبيرجكرجي، )المؤسسات المالية غير البنكية 

:  مرت بمراحؿ تطكر مؤسسات التمكيؿ الصغير كىي 
 
بدأت جمعيات التكفير كالتسميؼ في بداية العمؿ بنشاطي التكفير كالتسميؼ كمجمكعات : مرحمة البدء (1

شبو رسمية، بمبادرة مف سيدات ريفيات مف نادم نسكم ميثمكف، ككاف بإعتباره مشركع تجريبي مشابو 
كقد اتبعت المجمكعتيف . الدكلية في مناطؽ قريبة منيا (CARE)كير  لممجمكعات التي قامت بيا مؤسسة

كاعتنت . آلية تقميدية لمعمؿ، كنجحت التجربة كتـ تقديـ قركض مف األمكاؿ المدخرة بضماف المجمكعة
اإلغاثة الزراعية بالفكرة مف خالؿ متابعة مرشدتيا الميدانية ككنيا الطرؼ الذم يعرؼ كافة العضكات 
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لضماف مشاركة أكبر عدد ممكف لالستفادة مف ىذا العمؿ، كاستمرت بالمتابعة مف أجؿ تطكيرىا كتنظيميا 
. (، اتصاؿ شخصي2007أمينة الصندكؽ لمجمكعة مكقع ميثمكف، كانكف ثاني )
 

ككاف يقع عمى عاتؽ المرشدة تأدية األعماؿ المالية يدكيا لتتبع القركض كالسداد كالتكفيرات، حيث كانت 
. المحاسبة في بداية العمؿ بسيطة كقاصرة عمى تدكيف المعامالت النقدية، كصرؼ القركض كالتسديدات

عضكة، كاستفادت سبعة  (42)ـ أكؿ مجمكعتيف لمتكفير كالتسميؼ مككف مف 1999كبالتالي رافؽ عاـ 
الدليؿ الخاص بعمؿ ) في مشاريع إنتاجية كخدماتية ( 1544JD)عضكات مف األمكاؿ المدخرة كقيمتيا 

 (.2003برنامج التكفير كالتسميؼ، 
 
إف النجاح الذم القى ىذه الفكرة أتاح لجمعية التنمية الزراعية أف تتكسع في تطبيقيا، : مرحمة التكسع (2

حيث عممت عمى نشر الفكرة كتعميميا بأف تستفيد حصة كبيرة مف نساء النكادم النسكية التابعة ليا في 
مجمكعة في  (18)مختمؼ المناطؽ، كعممت عمى تطبيقيا في مناطؽ أخرل، ككاف حصيمة عمميا تشكيؿ 

، منيا جنيف كطكلكـر كالخميؿ كالقدس كنابمس كبيت لحـ كقطاع ـ2000سبعة محافظات في نياية عاـ 
ـ، األمر الذم 2001غزة، كاستمرت في تكسيع أعماليا أيضا في كؿ مف محافظتي أريحا كقمقيمية في عاـ 

كقد أعدت اإلغاثة الزراعية دليؿ عمؿ برنامج التكفير . يدؿ عمى مدل قابمية الفكرة عمى الركاج كالقبكؿ
كالتسميؼ، كالذم يكضح طبيعة اإلجراءات كالعمميات بما يتكافؽ مع نظاميا الداخمي معززة بيا النماذج 

. (المصدر السابؽ)اإلدارية كالمالية المستخدمة لنشاطي التكفير كالتسميؼ 
 

كأصبح لدل الجمعيات تكجو في التنظيـ بشكؿ رسمي مف خالؿ الحصكؿ عمى ترخيص ليا مف جية 
ككانت أكؿ جمعية لمتكفير كالتسميؼ حصمت عمى ترخيص . رسمية يخكليا الحصكؿ عمى تمكيؿ خارجي

، إال أف إجراءات كزارة العمؿ في الضفة 22/8/2001ليا مف كزارة العمؿ ىي جمعية دير البمح في تاريخ 
كمع متابعة . الغربية كانت معقدة لـ تسنح لمجمعيات فييا لمحصكؿ عمى ترخيص ليا مف أكؿ فرصة

اإلغاثة الزراعية كالجمعيات باستمرار حصؿ كؿ مف جمعية جنيف كنابمس كطكلكـر كأريحا كبيت لحـ 
المرشدة الميدانية لإلغاثة الزراعية في محافظة جنيف، )ـ 2002كالخميؿ كقمقيمية عمى ترخيص ليا في عاـ 

.  (، اتصاؿ شخصي2007كانكف ثاني 
 

كاف عمؿ ىذه الجمعيات بإشراؼ كمتابعة مف برنامج التكفير كالتسميؼ في اإلغاثة الزراعية، ككاف ينمك 
باستمرار مع ازدياد عدد السيدات األعضاء عمى مستكل المجمكعة كازدياد المجمكعات عمى مستكل 
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 مجمكعة، غير أف ىذا الرقـ في 27ـ إلى 2001المحافظة الكاحدة، حيث كصؿ عدد المجمكعات في عاـ 
ـ 2003كما كصؿ عدد السيدات األعضاء في عاـ . عف العاـ السابؽ (%129) ازداد بنسبة 2002عاـ 
الدليؿ الخاص بعمؿ  )(2.2الشكؿ )ـ 2002عف عاـ  ( %231)عضكة بزيادة نسبتيا (4783)إلى 

، كترل الباحثة أف ىذا االزدياد جاء نتيجة حصكؿ الجمعيات عمى (2003برنامج التكفير كالتسميؼ، 
الشكؿ القانكني الذم أضاؼ طابعان آمنا لدل السيدات األعضاء في حماية مدخراتيف، كما مكضح بالشكؿ 

: التالي
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. 2006-1999عدد السيدات األعضاء الجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ خالؿ السنكات : 2.2شكؿ 

 
مجمكعة،  (117)ـ لتستمر معو أعداد المجمكعات في االزدياد كالتي كصمت إلى2003كىكذا جاء عاـ 

بزيادة جدلية مع عدد السيدات األعضاء، كالتي تدؿ عمى تكسع نطاؽ ىذه الجمعيات تكسع أفقي عمى 
(: 3.2)، كيمكف مالحظتو مف خالؿ الشكؿ (المصدر السابؽ)مستكل المحافظات 
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. 2006-1999عدد مجمكعات التكفير كالتسميؼ التابعة لمجمعيات خالؿ السنكات : 3.2شكؿ 

 
كالجدير بالذكر أف حصكؿ السيدات األعضاء عمى القركض يؤكد عمى تحقيؽ رسالة الجمعية في تمكينيف 

، يكضح أف إنجاز الجمعيات يمثؿ تقدما ىاما نحك زيادة فرص (4.2)اقتصاديا فمف خالؿ الشكؿ 
(.  2003برنامج التعميـ المستمر، )اإلقراض المتاحة لممرأة الفمسطينية 
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عدد القركض الممنكحة مف الجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ التعاكنية خالؿ السنكات : 4.2شكؿ 

1999-2006 .
 

كفي نفس العاـ حصمت باقي الجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ عمى ترخيص ليا مف كزارة العمؿ، 
كيتضح أف عممية . جمعية منيا جمعية كاحدة في قطاع غزة (12)حيث بمغ عدد ىذه الجمعيات المرخصة 
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كما مكضح بالشكؿ الترخيص شجع العضكات عمى االلتزاـ في تسديد قيمة األسيـ كالتكفيرات الشيرية، 
. ، كىذا عزز مف قيمة المحفظة االقراضية التي تقدـ القركض لمعضكات مف األمكاؿ المدخرة(5.2)
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. 2006-1999مجمكع مدخرات الجمعية التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ خالؿ السنكات : 5.2شكؿ 

 
كنظران إلى تكسع الجمعيات في نطاؽ عممياتيا إلى مختمؼ المناطؽ، كاجو البرنامج ازدياد مستمر في عدد 

طمبات القركض فاؽ حدكد قدرة المحفظة اإلقراضية عمى تمبيتيـ، كفي الكقت ذاتو لـ تكف الجمعية بعد 
مستعد لتمبيتيا، حيث تكجو لمحصكؿ عمى تمكيؿ خارجي مف قبؿ اإلغاثة الزراعية مف أجؿ المقدرة عمى 

ـ حصمت الجمعيات عمى قركض معفية مف الفكائد 2004االستمرار في تحقيؽ رسالتيا التنمكية، ففي عاـ 
تفعيؿ كزيادة رأس ماؿ صناديؽ جمعيات التكفير  مف اإلغاثة الزراعية مف أجؿ (JD 224000)قيمتيا 

كبالتالي بقيت ىذه الجمعيات تحصؿ عمى منح . كالتسميؼ النسكية بتدكير الرصيد بشكؿ دائـ كمستمر
كمف أجؿ نمك الجمعيات كاستمرارىا في ىذه المرحمة كاف ال بد أف . كقركض ميسرة لتمكيؿ عممية التكسع

تعمؿ لمحصكؿ عمى تمكيؿ خارجي يختمؼ عف المانح األصمي لمجمعية، كأقرب مثاؿ لذلؾ القرض الذم 
أضؼ إلى ذلؾ أف ىذا يتطمب منيا التكجو إلى . حصمت عميو الجمعية األـ في جنيف مف النركيجييف

 (.2004برنامج التكفير كالتسميؼ، )التعزيز المؤسسي كخاصة في مجاالت النظـ كاإلجراءات اإلدارية 
 

كفي ظؿ ىذه المرحمة التي تمر بيا الجمعيات لـ يعد متابعة المرشدة الميدانية مناسبا في تتبع القركض 
كالتسديدات يدكيا، ألنو أمر مستحيؿ مع االزدياد المستمر في عدد العضكات كما يتبعو مف زيادة في عدد 

المعامالت، فال بد مف أف يصبح نظاـ تتبع القركض آليا، كما يجب أف يككف المشرؼ عمى العمميات 
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عداد  مؤىؿ في مجاؿ القركض كمتابعة المحفظة اإلقراضية أيضا، فضال عف إعداد الميزانية العمكمية، كا 
مف خالؿ تمبية بناء قدرات الجمعيات كىنا عممت اإلغاثة الزراعية في . حسابات األرباح كالخسائر

االحتياجات التدريبية كفؽ التطكرات المالزمة لمجمعية مف خالؿ تدريب عضكات كككادر الجمعيات مف 
حيث يعتبر التدريب . النساء الريفيات في المكاضيع ذات العالقة المباشرة بأنشطة الجمعيات كطبيعة عمميا

كبناء القدرات ىي حاجتيف أساسيتيف لمعديد مف المجمكعات النسائية التعاكنية، كخاصة أف ىذه 
 (.Premchander, 2005 &  Prameela)المجمكعات تبنى في ظؿ ظركؼ أزمة اقتصادية

 
كما أف المرشدة الميدانية لـ يستطع بمقدكرىا معرفة كافة العضكات المشتركات في الجمعيات، فال بد مف 

أف يككف ىناؾ جياز إدارم يعمؿ عمى متابعة المعامالت كتتبع سداد المقترضات كالعضكات في تكفيراتيف 
فال بد مف كجكد جياز إدارم مناسب في ىذه الحاالت، كبالتالي تـ تشكيؿ ىيئات إدارية . كاألسيـ معا

لممكاقع الفرعية مككنة مف أمينة صندكؽ كأمينة سر كمساعدة ألمينة الصندكؽ، إضافة إلى تشكيؿ ىيئة 
إدارية لمجمعية األـ مككنة مف رئيسة كأمينة سر مركزية كأمينة صندكؽ مركزية مسؤكلة عف المحفظة 

كعف أمينات الصناديؽ الفرعية كالمكاتي بدكرىف يعممف عمى متابعة المعامالت المالية في اإلقراضية 
. مكاقعيف

 
كما أصبح ىناؾ حاجة لمجمعيات التعاكنية لكجكد مدقؽ حسابات مف أجؿ التحقؽ مف القركض غير 

جراءات الصرؼ، كالتسديدات أيضا، ذلؾ يساعد عمى تالشي عمميات الغش  المسددة، كالقركض الجيدة، كا 
. كاالحتياؿ

 
عممت الجمعيات في ىذه المرحمة عمى تطكير النظـ المعمكماتية إضافة إلى اإلجراءات المكتبية لكي تككف 

فمثال تـ تزكيد المكاقع التسع التابعة لجمعية األـ في جنيف بأجيزة . مالئمة مع التطكر الذم تكصمت إليو
، إضافة إلى أجيزة الطابعات أيضا، كما تكلت اإلغاثة الزراعية تزكيد UNDPالحاسكب الممكلة مف 

كتـ التحضير لتطكير أنظمة المعمكمات اإلدارم بدال مف العمؿ عمى برامج . المقرات باألثاث المكتبي
برنامج التكفير كالتسميؼ، )ـ 2005اإلكسؿ لدل الجمعيات المركزية كالذم بدأ العمؿ عميو في عاـ 

. (أ-2005
 
في ىذه المرحمة عممت الجمعيات في التركيز عمى استدامتيا بشكؿ عاـ، حيث بدأت : مرحمة التكطيد (3

عمى طرح منتجات مالية جديدة مكيفة بحسب االحتياجات المحددة، متكجية نحك فئات مختمفة، كىي 
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قركض المشركع اإلسالمي، كالذم شجع مجمكعة مف العضكات المشتركات بالجمعيات كلـ تحصؿ عمى 
حيث اجتيدت اإلغاثة الزراعية في ". حراـ"قرض مف قبؿ، بسبب المعتقدات الدينية الذم يعتبر أف الفائدة 
، كالذم عزز دكر الجمعيات (1.2الممحؽ )الحصكؿ عمى فتكل شرعية مف أعمى سمطة دينية في فمسطيف 

في المجتمع كجعميا أكثر منافسة مقارنة مع المؤسسات المالية األخرل مما زاد مف عدد العضكات بعد 
، اتصاؿ 2007المرشدة الميدانية لإلغاثة الزراعية في محافظة جنيف، كانكف ثاني )طرح مثؿ ىذا المنتكج 

. (شخصي
 

، اجتيدت كؿ مف اإلغاثة الزراعية كالييئات اإلدارية المركزية كالفرعية عمى تعزيز عمؿ 2005كفي عاـ 
الجمعيات في إطار قانكني رسمي يدافع عف مصالح عضكاتيا كيعمؿ عمى تنميتيا لترقى إلى مستكل 

المؤسسات المالية اإلقراضية، كأصبح ىناؾ اتحاد تخصصيا في مجاؿ التكفير كالتسميؼ كاألكؿ مف نكعو 
في الضفة الغربية كقطاع التعاكنية  التكفير كالتسميؼ النسكية في األراضي الفمسطينية، ضـ كافة جمعيات

، المسجؿ في كزارة العمؿ بتاريخ "ـ.اتحاد الجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ ـ" عرؼ باسـ غزة
.  (المصدر السابؽ) 23/2/2005
 

كمف ميزات ىذا االتحاد أنو يمثؿ كافة الجمعيات أماـ صانع القرار، كيؤدم دكر الكسيط المالي ما بيف 
كفي ىذه المرحمة استطاعت اإلغاثة الزراعية إضفاء الطابع . الفائض في الجمعيات لتمكيؿ العجز المكجكد

الرسمي التنظيمي، فأصبح ىناؾ ىيكؿ تنظيمي لمجمعية يكضح المياـ كالمسؤكليات بيف عضكات الييئات 
ـ مف خالؿ نظاـ المعمكمات اإلدارم 2005ككما بدأت تعمؿ في شير مايك . اإلدارية الفرعية كالمركزية

عداد التقارير بدال مف  بطريقة رسمية مف حيث الرقابة اإلدارية كاإلجراءات المتبعة في المنيج اإلقراضي كا 
. (ب-2005برنامج التكفير كالتسميؼ، )استخداـ برنامج اإلكسؿ

 
ـ (2010-2006)إضافة إلى كضع خطة استراتيجية تسير عمييا الجمعيات التعاكنية لمدة خمس سنكات 

لكي تستطيع تحقيؽ مزيدا مف االستقاللية مف قبؿ جيات الدعـ ليا كىي لجنة اإلغاثة الزراعية، كذلؾ مف 
خالؿ تعزيز دكر االتحاد المركزم لجمعيات التكفير كالتسميؼ الذم أنشئ منذ فترة كجيزة باالضطالع 

تدريجيا بكظائؼ أكثر أىمية باعتبارة مؤسسة رائدة كمرفؽ مالي يقـك بدكر الكساطة بيف جمعيات 
كمجمكعات التكفير كالتسميؼ التي يتكافر لدييا فائض في التمكيؿ كتمؾ الجمعيات التي تعاني مف عجز 

كعممت اإلغاثة الزراعية عمى تعزيز فريؽ إدارة البرنامج كالذم يعد باألمر بالغ األىمية، مف . في التمكيؿ
أجؿ تسيير شؤكف الجمعيات، ككما أف عممية انتخابات الييئات اإلدارية أصبحت مف أصعب األمكر 
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بسبب أف أعضاء الييئات اإلدارية سيخضعكف لممساءلة عف تحقيؽ األىداؼ كعف أداء أعماؿ الجمعية 
(. 2005زاندر، )التي أصبحت عمى مستكل الخطة االستراتيجية 

 
بنؾ تعاكني متخصص في - كىي المرحمة التي يتـ فييا إنشاء مؤسسة مالية رسمية: مرحمة االندماج (4

التمكيؿ الصغير، كالتي تطمح إلييا الجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ مف أجؿ تأدية دكر الكساطة 
 مميكف دكالر أمريكي كحد ادني مف 18ففي فمسطيف يشترط تكافر تمكيؿ يقدر بػ . المالية بشكؿ فعاؿ

أجؿ الدخكؿ إلى مؤسسات التمكيؿ الصغير لكي تعمؿ بكصفيا بنكا تجاريا، كالتي تستطيع المؤسسات 
بدكرىا أف تعمؿ عمى تمكيؿ نمكىا مف خالؿ جذب رأس ماؿ مف أسكاؽ رأس الماؿ الخاصة كالحصكؿ 

كقد تمت دراسة حكؿ إمكانية إقامة بنؾ خاص لمتكفير كالتسميؼ مف قبؿ أحد . عمى كدائع مف الجميكر
 ذكم الخبرة، كتبيف أف ىناؾ بعض األمكر التي يجب التحضير إلييا فالمسؤكليف المصرفييف الفمسطينيي

قبؿ التكجو إلى ذلؾ، كأىميا أنو مازاؿ صافي محفظة القركض غير المسددة في حركة الجمعيات حتى 
 (ـ2004 مميكف دكالر أمريكي في نياية عاـ 1.61ديكف غير مسددة تقدر بػ)اآلف صغير إلى حد ما 

 مميكف دكالر بالنسبة لبنؾ 20داخؿ النظاـ كلـ تقترب حتى إلى متطمبات رأس الماؿ التي تزيد عف 
كأف اإلدارة الحالية في الجمعيات تفتقر لمخبرة في . تجارم كما ىك محدد مف قبؿ سمطة النقد الفمسطينية

إدارة بنكؾ التمكيؿ الصغير، إضافة إلى عدـ كجكد سكل مساىميف محمييف في ىذا البنؾ ليس لدييـ 
القدرة عمي نقؿ المعرفة مما قد يؤدم إلى أف يحتاج البنؾ لبعض الكقت قبؿ أف يتمكف مف تحقيؽ عائد 

. (المرجع السابؽ)يكازم المبالغ التي تـ استثمارىا كجني األرباح لمساىمييا 
 

 : آلية عمل جمعية التوفير والتسميف النسوية التعاونية في فمسطين3.7.2
 

 جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية عمى مبادئ كأخالقيات التعاكف المتمثمة في يعتمد عمؿ
مكاجية تحديات كصعكبات الحياة بشكؿ جماعي كتحمؿ المسؤكلية الجماعية كاإليثار كتغميب المصمحة 

كيعتبر قانكف التعاكف . الجماعية عمى المصمحة الفردية كالعمؿ الجاد مف أجؿ ازدىار الفرد كالمجتمع
ـ كالمعمكؿ بو في األراضي الفمسطينية كما بني عميو مف قكانيف كأنظمة 1957لسنة  (17)األردني رقـ 

برنامج )تعاكف فمسطينية ىي القكانيف الرسمية الناظمة لعمؿ جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية 
. (ج-2005التكفير كالتسميؼ، 
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يتبيف أف عمؿ جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية يرتكز بشكؿ رئيسي  (6.2)كمف خالؿ الشكؿ 
عمى كؿ مف مبدأ التكفير كمبدأ التسميؼ، كىما مبدئيف أساسييف يمثالف أعمدة جمعيات التكفير كالتسميؼ 

:  النسكية التعاكنية كما مكضح بالشكؿ التالي
 
 

  
 
 
  
 

        مبدأ التسميف        مبدأ التوفير
 

. 2006المادة التدريبية عف نشاطات جمعية التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية ، : اإلغاثة الزراعية، برنامج التكفير كالتسميؼ: المصدر

 
. مبادئ عمؿ جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية: 6.2شكؿ 

 
فالمبدءاف مجتمعاف يكضحاف طبيعة كآلية عمؿ جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية باعتبارىا 
جمعيات إقراضية، حيث تعتمد بالدرجة األكلى عمى آليات جمع اإلدخارات النقدية مف أعضائيا بشكؿ 
مقنف كمنظـ كبصكرة تتناسب كتطكر كسائؿ كأساليب العمؿ كالحياة، كىك األمر القائـ عمى مبدأ التكفير 
كمف ثـ استثمار كاستغالؿ مبالغ ىذه اإلدخارات المجمعة عمى شكؿ قركض كتمكيالت صغيرة لصالح 

 المالية ليا كالضمانات البسيطة المقدمة مف العضكات المقترضات تعضكاتيا بما يتناسب كاإلمكانيا
المرجع )ضمف إمكانياتيف أيضا كبما يعكد بالفائدة المرجكة عمى النساء الريفيات كالمجتمع المحيط بيف 

. (السابؽ
 

:  إدارة الجمعيات التعاونية لمتوفير والتسميف محدودة المسؤولية ومصادر تمويميا4.7.2
 

تقع المسئكلية المباشرة في إدارة كتنفيذ مشركع جمعيات التكفير كالتسميؼ عمى عاتؽ جمعية التنمية 
كقبؿ حصكؿ الجمعيات عمى الترخيص كاف المشركع يدار مف خالؿ مظمة . (اإلغاثة الزراعية)الزراعية

مباديء عمل جمعيات التوفير والتسميف النسوية 
 التعاونية
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، أما بعد الترخيص قامت (اإلغاثة الزراعية)جمعية تنمية المرأة الريفية التابعة لجمعية التنمية الزراعية
. جمعية التنمية الزراعية إلى استحداث برنامج التكفير كالتسميؼ كإحدل الدكائر التنفيذية العاممة في إطارىا
حيث أصبح يكجد جمعيات تكفير كتسميؼ تعاكنية مركزية في كافة المحافظات في الضفة الغربية كقطاع 
غزة، كتمارس عمميا ضمف ترخيص كزارة العمؿ، كتعتبر ىذه الجمعيات المركزية بمثابة المشرؼ كالمدير 

برنامج التعميـ المستمر، )كالمرجع القانكني لكافة مجمكعات التكفير كالتسميؼ الفرعية في كؿ محافظة 
2003 .)

 
المسؤكلة عمى اإلشراؼ كالمتابعة كالضبط لمراقبة  (اإلغاثة الزراعية)كتعمؿ إدارة جمعية التنمية الزراعية 

: عمميات برنامج التكفير كالتسميؼ بطريقتيف
 مف خالؿ تكقيع اتفاقيات الشراكو مع الجمعيات المركزية، كالتي مف خالليا تعطييا :الطريقة األولى

كبالتالي فإف . السمطة الكافية التخاذ القرارات كتحديد الفمسفة كالشركط التي عمى الجمعيات أف تتبناىا
الجمعيات المركزية تعمؿ كقيادة مركزية تمارس عمميا مف خالؿ القيادة المركزية لجمعية التنمية الزراعية 

  .(اإلغاثة الزراعية)
 مف خالؿ تخصيص مقاعد رئيسية لمشرفات لجاف اإلغاثة كأعضاء في المجالس اإلدارية :الطريقة الثانية

كفي معظـ الحاالت، فإف رئيسة مجمس اإلدارة أك أمينة صندكؽ مركزية ىف مف . لمجمعيات المركزية
 .مكظفات لجاف اإلغاثة الزراعية

 
كتقع عمى عاتؽ فريؽ إدارة البرنامج في اإلدارة المركزية مسؤكلية المتابعة كالتقييـ كمراقبة نشاطات كأداء 

كيتككف الفريؽ مف مديرة لمبرنامج كأربعة منسقيف في كؿ مف حسابات البرنامج، . البرنامج في الميداف
دارة عمميات البرنامج، إضافة إلى اثني عشر مرشدة ميدانية، حيث  كتكثيؽ البيانات، كاتحاد التعاكنيات، كا 
تعمؿ كؿ مشرفة عمى متابعة كمراقبة الجمعية المركزية في المحافظة، كالمجمكعات المنتشرة في الريؼ 

. التابعة لمجمعية المركزية، مف خالؿ الزيارات الميدانية ليا
، يعممكف (اإلغاثة الزراعية)ككما يكجد لجنة تكجييية تتشكؿ مف ممثمي إيفاد كأنيرا كجمعية التنمية الزراعية 

. عمى إشراؼ بشكؿ عاـ عمى نشاطات البرنامج
كلسبب التقارير الشيرية المصممة لمبرنامج بشكؿ مصفكفي فإف مدراء المناطؽ التابعة لجمعية التنمية 

تقع عمييـ مسؤكلية اإلشراؼ اليكمي عمى الجمعيات، كما عمى المرشدات  (اإلغاثة الزراعية)الزراعية 
دارة البرنامج  .  (المرجع السابؽ)الميدانيات تقديـ تقاريرىف إلى مدراء المناطؽ كا 
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كتتـ إدارة الجمعية األـ مف خالؿ ىيئة إدارية منتخبة، فمف خالؿ قانكف االنتخاب داخؿ جمعيات التكفير 
الدليؿ الخاص لعمؿ برنامج  ):ألنظمتيا الداخمية كقانكف التعاكف باآلتي" كالتسميؼ النسكية التعاكنية طبقا

( 2003التكفير كالتسميؼ، 
  تقـك الييئة العامة في الجمعية بمختمؼ عضكات مجمكعاتيا كفي كؿ مجمكعة تكفير كتسميؼ

عمى حدة بانتخاب ىيئة إدارية لممجمكعة مككنة مف أمينة سر كأمينة صندكؽ كمساعدة ليا 
 .لإلشراؼ عمى عمميات التكفير كالتسميؼ في ذلؾ المكقع

  كمف ثـ قياـ ىذه الييئات اإلدارية المنتخبة داخؿ المجمكعات بإجراء انتخابات داخمية الختيار 
عضكات الييئة اإلدارية لمجمعية المركزية، كالتي تضـ رئيسة الجمعية كأمينة صندكؽ مركزية 

لمراقبة عمؿ مجمس باإلضافة إلى ثالثة عضكات كمجنة رقابة  كأمينة سر مركزية كعضكتيف،
 .الييئة العامةاإلدارة كمتابعة تنفيذ قرارات 

  كتعتبر الييئة اإلدارية لمجمعية المركزية ىي الجية الرسمية الكحيدة أماـ مكتب التعاكف في كزارة
إلخ إلى كزارة العمؿ كيتـ ذلؾ ..العمؿ، كالتي تقـك بتقديـ كافة المستندات المالية أك أم تقارير 

قرارات الييئة اإلدارية في المكاقع أم كانت، مف قبكؿ طمبات : مف خالليا فقط، كال يتـ اعتماد
االنتساب إلى المكافقة عمى طمبات القركض أك أم قرارات داخمية أخرل إال بمصادقة الييئة 

صدار الشيكات  اإلدارية لمجمعية األـ عمييا، ككذلؾ المعامالت المالية، إما عمميات الصرؼ كا 
 .فال تتـ إال مف خالؿ الييئة اإلدارية لمجمعية المركزية كىي الجية الكحيدة المخكلة بذلؾ

كفيما يتعمؽ بالمياـ كالمسؤكليات الكاجب أداؤىا لدل السيدات األعضاء اإلداريات في مجمكعات التكفير 
كالتسميؼ في المكاقع التابعة لجمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية بشكؿ عاـ ىك تنمية الكعي لدل 
المشاركات بخصكص مسؤكلياتيـ تجاه المجمكعة كالعكاقب المترتبة عمى المجمكعة ما لـ يقـ األعضاء 

. بمسؤكلياتيـ
 (المرجع السابؽ): كبشكؿ خاص في المجاالت التالية

تقع المسؤكلية عمى أعضاء الييئة اإلدارية في مجمكعات التكفير كالتسميؼ في مجاؿ  .1
 : اإلجتماعات، اآلتي

 

 : إشراؼ كمتابعة إجتماعات المجمكعة كيشمؿ- أ

حضار جميع الكثائؽ كالدفاتر الخاصة 10الحضكر قبؿ مكعد االجتماع بػ  (1)  دقائؽ كا 
. بالمجمكعة

 .التأكد مف انتظاـ إجتماع المجمكعة بالمكاف كالزماف المتفؽ عميو (2)
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 .تسييؿ إتخاذ القرار داخؿ المجمكعة (3)

 .مراقبة كمتابعة المعامالت المالية (4)

:  العالقات الشخصية كتشمؿ- ب
. بناء عالقات اجتماعية جيدة بيف أعضاء المجمكعة (1    )
مساعدة أعضاء المجمكعة عمى حؿ النزاعات الداخمية أك الخالفات التي قد تنشأ داخؿ  (2    )

. المجمكعة
بناء عالقات جيدة مع المؤسسات الحككمية كغير الحككمية :  عالقات مع اآلخريف كتشمؿ- ج

. كمؤسسات القطاع الخاص
:  بناء قدرات اإلعضاء كمشاركة المعمكمات كتشمؿ- د
. مشاركة األعضاء لممعمكمات (1 )
. تحفيز أعضاء المجمكعة إلكتساب الميارات المختمفة (2 )
. تحفيز أعضاء المجمكعة لممشاركة في الدكرات التدريبية كأنشطة المجمكعة (3 )
 

:  أما فيما يتعمؽ بالمسؤكليات المترتبة عمى عضكات مجمكعات التكفير كالتسميؼ باآلتي .2
. االلتزاـ بالحضكر باجتماعات مجمكعة التكفير كالتسميؼ في التاريخ كالكقت المحدد (1)
 .االلتزاـ في حضكر كؿ اجتماعات المجمكعة (2)

 .المشاركة في إجراءات اجتماع مجمكعة التكفير كالتسميؼ (3)

 .المشاركة في المناقشات التي تدكر أثناء اإلجتماع بصكرة إيجابية (4)

المحافظة عمى كحدة المجمكعة مف خالؿ نسج عالقات إجتماعية جيدة مع باقي  (5)
 . العضكات

 
برنامج التكفير ): أما فيما يتعمق عن مصادر التمويل التي من خالليا يتم تقديم خدمات اإلقراض لمنساء

( 2006كالتسميؼ، 
 

المدخرات الدكرية لعضكات جمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية مف أسيـ كتكفيرات في  .1
. المحافظ التمكيمية لمجمعيات

التمكيالت اإلسالمية المستردة التي تحصؿ عمييا الجمعيات مف قبؿ برنامج التكفير كالتسميؼ  .2
لإلغاثة الزراعية مف خالؿ إتفاقية شراكة كتعاكف كالتي بدكرىا تحصؿ عميو مف خالؿ إتفاقيات 



 

 159 

التمكيؿ المبرمة بينيا كبيف إدارة برنامج دعـ المشاريع الصغيرة في فمسطيف في البنؾ اإلسالمي 
 .جدة/ لمتنمية 

أية ىبات أك منح أك تبرعات غير مشركطة، كبما ال يتعارض مع األىداؼ العامة كاإلستراتيجية  .3
 .لجمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية كبرنامج التكفير كالتسميؼ لإلغاثة الزراعية

 
الدرسات السابقة : ثالثا
 

 الدراسات السابقة  8.2
 

سكؼ يعرض ىذا القسـ مجمكعة مف الدراسات كالتقارير السابقة التي تناكلت مكاضيع مختمفة عف 
الجمعيات التعاكنية كعف مجمكعة مؤسسات التمكيؿ األصغر كالبالغ الصغر، كتعتبر الجمعيات التعاكنية 

كأخيرا نعرض بعض الدراسات كالتقارير التي تتحدث عف برنامج التكفير . إحدل المؤسسات التي تضميا
كالتسميؼ التابع لمجاف اإلغاثة الزراعية الحاضنة لجمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية، كيتـ عرض 

: الدراسات المحمية ثـ العربية كثـ األجنبية كاآلتي
 

:  الدراسات المحمية1.8.2
 

 (:1991) دراسة قام بيا الزغموري 1.1.8.2

 
سعت ىذه الدراسة إلى إلقاء نظرة عمى  ". الجمعيات التعاونية والتنمية في األراضي المحتمة" بعنكاف 

كتكصمت الدراسة أف ىذه . الجمعيات التعاكنية الرسمية كدكرىا في التنمية المحمية، كدراسة معكقاتيا
المعكقات يمكف تمخيصيا بعامميف خارجي متمثؿ بالممارسات اإلسرائيمية المعيقة لمحركة التعاكنية، كداخمي 

متمثؿ بالمشاكؿ اليكمية التي تكاجو الحركة التعاكنية مف قبؿ إدارتيا كمخططييا متمثمة بخرؽ مبادئ 
التعاكف كعدـ تكفر كادر إدارم مؤىؿ كفعاؿ في حقؿ التعاكف، ككجكد فجكة في التنظيـ الييكمي اإلدارم 
كيمكف تكضيحيا أكثر بأف طرؽ انتخاب أعضاء الييئة اإلدارية تبتعد عف الكفاءة كالمبادرة، كأنو يكجد 
غياب االتصاؿ شبو كمي بيف الييئة اإلدارية كجسـ كالجمعية العمكمية كجسـ آخر، كأف ىناؾ غياب 

باإلشراؼ كالمتابعة مف قبؿ الييئة اإلدارية عمى الجياز اإلدارم العامؿ في الجمعية، إضافة إلى ضعؼ 
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ككما أشارت المعكقات الداخمية إلى كجكد . فعالية لجاف المراقبة كالتدقيؽ مف أعضاء الجمعية العمكمية
جراء الدراسات المختصة، كأحيانا تشير إلى عدـ  مشاكؿ مالية تتعمؽ بمسؾ الدفاتر، كعدـ التخطيط كا 

. كضكح المبرر في إقامة التعاكنيات
 

كخمصت الدراسة أنو عمى الرغـ مف أف الحركة التعاكنية الفمسطينية عانت كما زالت تعاني مف عقبات 
عديدة، فإف العامؿ األساسي في تنمية كتطكير الحركة التعاكنية تتمثؿ في تنمية كعي الفرد كخمؽ الحافز 

. كالقناعة داخمو حكؿ أىمية التعاكف كالدكر الممكف أف يمعبو في تنمية المجتمع
 

 (:1994)دراسة قام بيا قادوس  2.1.8.2

 
كىدفت إلى  ". تنظيمات المزارعين في فمسطين ودورىا في االستخدامات المستدامة لألراضي" بعنكاف 

إلقاء الضكء عمى أكضاع األراضي الفمسطينية كاستخداماتيا، كدكر المؤسسات الحككمية كغير الحككمية 
. في تنمية القطاع الزراعي مركزة عمى دكر الجمعيات التعاكنية

 
كتطرقت الدراسة إلى إظيار المعكقات الخارجية كالمشاكؿ الداخمية التي تكاجو ىذه الجمعيات كمف أىميا 

ضعؼ البنى التحتية لمجمعيات حيث يكجد اكثر مف ثمث الجمعيات العاممة اليكجد ليا مقرات، كأنيا تعاني 
مف ضعؼ انتماء األعضاء لمجمعية كتدخؿ العشائرية في اختيار أعضاء لجاف اإلدارة مف جية، ككما 
أنيا تعاني مف ضعؼ الككادر اإلدارية في الجمعيات كاختالط األدكار كالتداخؿ بيف صالحيات الجية 

. التشريعية كالتنفيذية
 

 (: 1994)دراسة لمزواتي  3.1.8.2

 

ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى الحركة التعاكنية مف  ". الحركة التعاونية في األردن" بعنكاف 
. حيث مفيكميا كمبادئيا كمراحؿ تطكرىا خاصة في ضفتي األردف، مركزة عمى أىـ اإلنجازات التي حققتيا
كخمصت الدراسة إلى تقييـ الحركة التعاكنية في الضفة الغربية مف حيث الجياز التعاكني، كالجمعيات 
.  التعاكنية كمف حيث التمكيؿ محددة أىـ المشاكؿ التي تكاجو كؿ منيا عمى حدا كالعالج المقترح ليا
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أما المشاكؿ ذات عالقة بالجمعيات التعاكنية تركزت عمى الجكانب اإلدارية كمف أىميا ميؿ بعض لجاف 
اإلدارة لمبقاء في مناصبيـ مدة طكيمة، كمف األسباب التي تؤدم إلى ضعؼ لجاف اإلدارة ىك أف أكثر 
ف كجد المدير فغالبا ما يتـ تجاكز  الجمعيات تعمؿ بدكف مدير متفرغ معتمدة عمى إدارة لجاف اإلدارة، كا 

. لجاف اإلدارة عمى صالحيات ىذا المدير
 

 (:1994)دراسة قام بيا ولويل  4.1.8.2

 
كقد سعت ىذه الدراسة  ". القطاع التعاوني الزراعي في الضفة الغربية، الواقع واالنجازات" كىي بعنكاف 

إلى تحديد أىمية الجمعيات التعاكنية كالتعرؼ عمى أغراض كأىداؼ االتحاد التعاكني، حيث استعرض أىـ 
كخمصت الدراسة إلى عرض . االنجازات مقسما ذلؾ عمى المستكل المركزم كعمى مستكل الجمعيات

المشاكؿ التي تكاجو الحركة التعاكنية مركزا عمى دكر االحتالؿ اإلسرائيمي مسببة نتائج مباشرة كغير 
مباشرة في إعاقة كاستمرار عمميا، ككما أكدت الدراسة عمى كجكد معكقات كمشاكؿ تتعمؽ بالكضع الداخمي 

.  لمجمعيات مف أىميا غياب الفيـ التعاكني الصحيح لدل قطاع كاسع مف أعضاء الجمعيات التعاكنية
 

 (:2003)جامعة بيرزيت / دراسة قام بيا مركز التعميم المستمر 5.1.8.2

 

 21أجريت عمى عينة بمغ حجميا  ". مراجعة تقييمية لمجمعيات التعاونية لمتسميف واإلدخار" بعنكاف 
كاليدؼ مف ىذه الدراسة ىك تقييـ التقدـ في مشركع جمعيات التسميؼ كاإلدخار كالذم نفذ مف قبؿ . جمعية

لجاف اإلغاثة الزراعية الفمسطينية باتجاه تحقيؽ األىداؼ اآلنية كالكمية، كتحديد الفجكات كالمشاكؿ التي 
. رافقت عممية التنفيذ ألنشطة المشركع ككيفية المضي قدما

كقد تكصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج كاف مف أىميا ضركرة تصميـ نظاـ تقارير منتظـ لمحصكؿ عمى 
المعمكمات كالمعطيات الالزمة عمى مستكل اإلنجازات، كأف الدعـ الفني كالتدريبي المقدـ لمجالس إدارات 

كأشارت النتائج أف غالبية األعضاء مف المتزكجات . مجمكعات التسميؼ كاإلدخار كاف مشتتان كغير مركز
كخمصت الدراسة إلى أنو ال يكجد مشكمة ذات داللة . كيشرفف عمى عائالت يبمغ معدؿ عدد أفرادىا سبعة

نما ما يسترعي االنتباه ىك القدرات اإلدارية المحدكدة إلدارة ىذه . في مكضكع االستمرارية المالية كا 
. المجمكعات كالتي تؤثر سمبيان عمى إدارة المجمكعة بشكؿ فاعؿ

 
 (:2005)دراسة لمتميمي  6.1.8.2
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ىدفت ىذه الدراسة إلى اإلجابة عمى السؤاؿ ". ولكن لمفقراء .... بنك آخر في فمسطين  " بعنكاف

كتـ اعتماد المنيج الكصفي االستقرائي لقراءة . االفتراضي اآلتي ىؿ نحف بحاجة لبنؾ لمفقراء في فمسطيف؟
كتكصمت الدراسة أف برنامج جمعيات . ظاىرة الفقر في العالـ كفي الكطف العربي كمف ثـ في فمسطيف

التكفير كالتسميؼ ضمف إطار اإلغاثة الزراعية يعتبر نمكذجا تتكافر فيو عكامؿ النجاح كيقترب مف بنكؾ 
 .الفقراء مف حيث األىداؼ، نظرا إلى أف االرتباط بيف التكفير كالتسميؼ يبدك فعاال كآلية ضماف لمقركض

 

(: 2006)دراسة قام بيا كل من خالد والور ورايمي  7.1.8.2
 

كىدفت الدراسة  ". تمبية الطمب عمى خدمات التمويل األصغر في الضفة الغربية وقطاع غزة" كىي بعنكاف 
إلى تقييـ التمكيؿ األصغر الفمسطيني، حيث شممت العينة عشرة مف مؤسسات التمكيؿ األصغر مكزعة 
عمى عدد مف منظمات غير حككمية دكلية، كبرامج تابعة لمنظمة فمسطينية غير حككمية، كككالة تابعة 
لألمـ المتحدة، كمنظمات غير حككمية محمية، كجمعية تعاكنية لمتكفير كالتسميؼ، كمنظمة غير ربحية، 

.  كمنظمة ربحية
 

كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج لكافة المؤسسات بشكؿ عاـ، كلكؿ مؤسسة عمى حدا بشكؿ 
كخمصت الدراسة إلى بعض مف التكصيات مقسمة عمى ثالث فترات مف فترة تسميـ ىذه الدراسة . خاص

المساءلة، كتمكيؿ الجيات المقدمة /إلى ثالث سنكات بعدىا في عدة مكاضيع منيا بناء القدرات، كالشفافية
لخدمات التمكيؿ األصغر، كاإلطار التنظيمي، كاإلنتقاؿ مف برنامج مساعدات اإلغاثة إلى التمكيؿ 

 .األصغر، كاستقصاء الطمب

 
 
 

:  الدراسات العربية2.8.2
 

(: 1990) دراسة تطبيقية قام بيا الباحث العزب 1.2.8.2
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دراسة تطبيقية عمى : تقييم أداء الجمعيات التعاونية الزراعية من الناحية التمويمية في األردن" بعنكاف 
كاف الغرض منيا التعرؼ عمى القضايا المالية في الجمعيات ". الجمعيات التعاونية الزراعية في األردن

التعاكنية مف كجية نظر أعضاء الجمعيات التعاكنية الزراعية، كاختبار فاعمية دكر لجاف المراقبة، كقياس 
مدل قدرة أعضاء لجاف اإلدارة لمسعي نحك تحقيؽ األىداؼ المالية لمجمعيات كتحديد مستكل كفاءتيا 

مكزعة عمى كؿ مف كتكصؿ مف خالليا الباحث إلى عدد مف النتائج المقسمة إلى ثالثة أقساـ  .كفاعميتيا
: أعضاء الجمعية العامميف بيا، كأعضاء لجاف المراقبة، كعمى أعضاء لجاف اإلدارة فييا، كاف أىميا اآلتي

أف األسباب التي تدعك إلى االنتساب أسباب مادية لمحصكؿ عمى القركض بالدرجة  (1
كمف األسباب التي تؤدم إلى ضعؼ الجمعيات . األكلى كآخرىا الرغبة بالعمؿ التعاكني

ىي ضعؼ لجاف اإلدارة كالمراقبة، كتدخؿ الناحية العائمية أك العشائرية في عمؿ 
الجمعيات، إضافة إلى قمة عدد أعضاء الييئة اإلدارية لمجمعيات، كأخيرا عدـ مشاركة 

 (كجية نظر األعضاء العامميف فييا). أعضاء الجمعية كاالىتماـ بيا
 بينت النتائج الخاصة بمجاف المراقبة أف المؤىؿ العممي لمغالبية العظمى مف األعضاء  (2

ىي شيادة المرحمة االعدادية كما دكف، كأف األساليب الرقابية المتكفرة لدل لجاف أعضاء 
المراقبة تتميز بضعؼ فعاليتيا مف جية، كانخفاض مستكل مشاركتيـ في الدكرات 

 .التدريبية مف جية أخرل

أما فيما يتعمؽ بأعضاء لجاف اإلدارة، أكضحت النتائج أف ىناؾ عدد قميؿ مف الجمعيات  (3
حيث بينت أيضا أف أعضاء لجاف االدارة . تصرؼ عمى التعميـ كالتدريب ألعضائيا

أما مف حيث القركض بينت النتائج أنو . مؤىميـ التعميمي مف المرحمة االعدادية كما دكف
نما يتـ إعادة الجدكلة لذلؾ  .ال تكجد قركض معدكمة كا 

 
 
 

 

 (:1990)أما الدراسة التي قام بيا خالف  2.2.8.2

 
". دور الجمعيات التعاونية الزراعية في تنمية البيئة المحمية بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة" بعنكاف 

ككاف ىدؼ الباحث مف القياـ بيذه الدراسة التعرؼ عمى أىـ العكامؿ المؤثرة عمى الجمعيات التعاكنية 
الزراعية كالخصائص االقتصادية كاالجتماعية ليا، فقد تكصمت الدراسة إلى أنو يكجد عدة متغيرات مستقمة 
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ىامة تؤثر تأثيران كبيران كجكىريان عمى الدكر الذم تقكـ بو الجمعيات التعاكنية الزراعية المحمية في تنمية 
البيئة المحمية في مركز كـك حمادة خاصة في مجاؿ حماية البيئة، كأشارت عمى أنو يكجد عدة متغيرات 
منيا الدرجة الكمية لالعتمادية الذاتية لمتعاكنية كالدرجة الكمية لمتنسيؽ المنظمي كالدرجة الكمية لمتخطيط 

. كالتنفيذ كغيرىا مف المتغيرات الفنية ذات عالقة بالدراسة
 

 (:1992)توصمت الدراسة التي تناوليا الكايد  

 
دراسة ميدانية في : الجمعيات التعاونية ودورىا في التغيير االجتماعي في الريف األردني"بعنكاف 

ىدفت إلى التعريؼ بحجـ التغير الذم أحدثتو الجمعيات التعاكنية في النكاحي ". محافظة البمقاء
كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج تتعمؽ بدكر الحركة . االقتصادية كاالجتماعية في الريؼ األردني

التعاكنية في التغيير االجتماعي، ككاف مف أىميا مقدرة ىذه الجمعيات عمى إحداث تغييرات في المركز 
االجتماعي في المجتمع الريفي، كأدت لزيادة التماسؾ االجتماعي في مجتمع القرية، كتدني المستكل 

ككاف ىناؾ تفاكت في مستكل الخدمات بيف الجمعيات . التعميمي كانتشار األمية مف بيف أعضائيا
. التعاكنية

 
 (:1992)كما توصمت الدراسة التي قام بيا ياسين  4.2.8.2

 
حيث شممت العينة  ". قطاع اإلسكان/ تقييم دور لجنة المراقبة في الجمعيات التعاونية األردنية " بعنكاف 

كقد سعت ىذه .  جمعية تعاكنية لإلسكاف مكزعة عمى جميع محافظات كألكية المممكة األردنية الياشمية86
الدراسة إلى فحص درجة فعالية أنظمة الرقابة الداخمية المستخدمة في الجمعيات التعاكنية في قطاع 

. االسكاف، كعالقة المدقؽ الخارجي بيذه األنظمة
 

كأكصت ىذه الدراسة عمى تنمية ركح التعاكف بيف أعضاء الجمعيات التعاكنية، كبضركرة كجكد جياز 
تفتيش كمتابعة مركزم لمتابعة المجاف كدكرية انعقادىا، ككضع حد أدنى لعدد اجتماعاتيا، كبتدكيف جمسات 

تمؾ االجتماعات كحفظ التقارير التي تصدر منيا، كما أكصى بضركرة عقد الدكرات التثقيفية ألعضاء 
المجاف المختمفة كلألعضاء المنتفعيف تشرح فييا عف القانكف كالنظاـ الداخمي كمبادئ التعاكف، كبضركرة 
عقد دكرات تدريبية ألعضاء لجاف المراقبة في المجاؿ المحاسبي، كاإلدارم، كالمالي، كمراقبة القركض 
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كأخيرا أكصت بتفعيؿ دكر لجنة المراقبة في . الممنكحة إلى األعضاء كخاصة أعضاء لجاف اإلدارة
. الجمعيات التعاكنية بما يتفؽ مع القانكف كالنظاـ أك إلغائيا

 

  (:1998)دراسة جوديث براندسما ورفيقة شوالي  5.2.8.2

 
مصر، أجريت في  ". إنجاح التمويل البالغ الصغر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" بعنكاف 

يراف، كاألردف، كلبناف، كالمغرب، كتكنس، كالضفة الغربية كقطاع غزة، كاليمف، كالتي مثمت  مف % 90كا 
كسعت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضكء عمى كضع التمكيؿ البالغ . أنشطة التمكيؿ الصغير في ىذا اإلقميـ

الصغر في الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا مف خالؿ دراسة القدرة المؤسسية كالمجاالت التي يجب التركيز 
.  عمييا

كأظيرت نتائج الدراسة أف معظـ ىذه المؤسسات ىزيمة مف الناحية المؤسسية مف حيث الضعؼ في 
التركيز عمى استثمارات في رأس الماؿ البشرم مثؿ قمة الخبرات كاالطالع عمى التجارب العالمية، كما 

لى أعضاء إدارييف أكفاء كمكظفيف ذكم خبرة في مجاؿ التمكيؿ، كما  تفتقر إلى بياف كاضح عف مياميا، كا 
تفتقر إلى أنظمة ميمة تساعد عمى فعاليتيا كنظاـ معمكمات اإلدارة كنظـ المراقبة الداخمية أك إلى نظـ 

كتكصمت أيضا أف . تحفيز المكظفيف في حيف أف القرارات تتخذ بصكرة مركزية تثقميا إجراءات بيركقراطية
معظميا تمارس نشاطيا اإلقراضي في ظؿ التقمبات السياسية كعدـ االستقرار في مجاؿ االقتصاد الكمي 

 .كالقيكد االجتماعية كالثقافية الدينية

 

 (:1998)أما الدراسة التي قام بيا ىراري  6.2.8.2

 
كسعت إلى إلقاء الضكء  ". مداه واحتماالتو/ استعراض تطور التعاونيات في اإلقميم األفريقي" بعنكاف 

براز أىميتيا ككسيمة مف تخفيؼ البطالة كحدة  عمى كافة المجاالت ذات عالقة بالتعاكنيات في أفريقيا، كا 
كأضحت نتائج ىذه الدراسة أف . الفقر، مف خالؿ مراجعة األدبيات كاستعراض التجارب العالمية في ذلؾ

معظـ ىذه الجمعيات التعاكنية تعاني مف نقطة ضعؼ مشتركة ترتبط بالسالمة االقتصادية لممؤسسة 
التعاكنية، كالعديد مف المشاكؿ يمكف إيجازىا بمشاكؿ داخمية تتمثؿ باألداء اإلدارم كمشاكؿ خارجية تعاني 

كخمصت الدراسة إلى ضركرة كضع مجمكعات . منيا جراء الظركؼ السياسية، كضعؼ الدعـ الحككمي ليا
. إيجابية كمتماسكة مف السياسات عمى الصعيد الكطني بغية التغمب عمى ىذه المشاكؿ
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 (:2000)أجرى أحمد صالح أحمد الغامدي  7.2.8.2

 
 الجمعيات التعاونية وأثرىا عمى التنمية في االقتصاد اإلسالمي، مع التطبيق عمى" دراسة بعنكاف 

الدكر الكبير  ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى . "الجمعيات التعاونية في مصر والمممكة العربية السعودية
كتنميتيا اقتصاديان كاجتماعيان كالفكائد الكثيرة  لمجمعيات التعاكنية بشتى أشكاليا كأنكاعيا في تطكير األرياؼ

 .إلييا كخاصة االقتصادية التي يجنييا األفراد المنتسبكف
 

ف تعامؿ الجمعيات التعاكنية الحديثة بالفكائد أخذان أك ككاف مف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث أ
رأس الماؿ المدفكع مف ًقبؿ األعضاء ىك ربا ال يجكز شرعان أخذه أك  إعطاءن عمى القركض أك عمى

ف االىتماـ كتكصمت الدراسة إلى أ. ؾالتبرعي لمجمعيات التعاكنية ال يسكِّغ ليا ذؿ إعطاؤه، كالغرض
التعاكنية، باإلضافة إلى نشر الكعي التعاكني بيف أفراد كفئات  بالتدريب التعاكني لمقائميف عمى الجمعيات

ركرة التطكير  بشكؿ عاـ، كأنو ال بد مف ضالحركة التعاكنية في الدكؿ النامية المجتمع مف أىـ نجاح
. كاإلدارية كالتمكيمية لمحركة التعاكنية بالمممكة العربية السعكدية السريع لمجكانب النظامية

 

 (:2001)الزمزمى وجريس  8.2.8.2

 
مبادئ المعامالت المصرفية اإلسالمية وتطبيقيا في مجال التمويل األصغر، دراسة حالة  " دراسة بعنكاف

ككاف مف أىداؼ ىذه الدراسة تحديد التحديات التي تفرضيا  ". برنامج الحديدة لمتمويل األصغر باليمن
. مبادئ المعامالت المصرفية اإلسالمية المستخدمة مف قبؿ مؤسسات التمكيؿ األصغر

 
كخمصت الدراسة أف ىذه المبادئ تفرض العديد مف التحديات التشغيمية كالمالية عمى مؤسسات التمكيؿ 
األصغر، إضافة إلى أف القيكد االجتماعية كاالقتصادية كالدينية أدت لمكصكؿ إلى طرؽ إبداعية لتكييؼ 
مبادئ التمكيؿ األصغر عمى كاقع بيئتيـ، مثؿ تقديـ منتجات مالية مقبكلة ثقافيا كدينيا بطريقة مناسبة في 
المناطؽ التي يسيطر عمى فكرىا االسالميكف المحافظكف بتحريـ نظاـ الفكائد البنكية بإجراء تغييرات شكمية 

كأخيرا إلقاء الضكء عمى ". رسـ أك عمكلة خدمة"بكممة " فائدة"عمى عممياتيا كمنتجاتيا مثؿ إبداؿ مصطمح 
أىـ الفركؽ بيف ممارسات كعمميات مؤسسات التمكيؿ األصغر التقميدية كبيف تمؾ التي تطبؽ مبادئ 

. المعامالت المصرفية عمى التمكيؿ األصغر
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 (:2001)دراسة لمجوارنة  9.2.8.2

 
 ". االحتياجات التدريبية لمعممي الدراسات االجتماعية في محافظة العقبة من وجية نظرىم" بعنكاف 

كتكصمت . (71)كالتي أجراىا عمى عينة مف جميع معممي كمعممات الدراسات اإلجتماعية كالبالغ عددىـ 
الدراسة إلى أف معممي الدراسات االجتماعية أجابكا عف حاجاتيـ إلى التدريب عمى جميع مجاالت 

دارة الصؼ كالتنظيـ: االستبانة مف كعدـ . التقكيـ، كاألنشطة كاألساليب كالطرؽ، كاألىداؼ، كالمحتكل، كا 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المتكسطات الحسابية لتقديرات إجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ 

احتياجاتيـ التدريبية في محافظة العقبة تعزل إلى متغير الخبرة، كبكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 
المتكسطات الحسابية لتقديرات إجابة أفراد عينة الدراسة حكؿ احتياجاتيـ التدريبية في محافظة العقبة تعزل 

. إلى الجنس، كالمؤىؿ، كالتخصص
 

 (: 2002)دراسة السريحين  10.2.8.2

 
االحتياجات التدريبية لمديري المدارس المينية في محافظة اربد من وجية نظر المديرين " بعنكاف 

كسعت ىذه الدراسة إلى تحديد االحتياجات التدريبية مف كجية نظر  ". أنفسيم ومشرفي التعميم الميني
كتكصمت الدراسة . كؿ مف مديرم كمديرات المدارس المينية لمحافظة اربد، كمف مشرفي التعميـ الميني

 تعزل لكؿ مف الجنس، ) α  =0.05)إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 
. كالخبرة، كالمؤىؿ

 
 
 

 

(: 2003)دراسة قام بيا بشر  11.2.8.2
 

تقويم كفاءة أداء الجمعيات التعاونية الزراعية في الجميورية اليمنية، دراسة تطبيقية عمى " بعنكاف 
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس كتقكيـ كفاءة أداء  ". الجمعيات التعاونية العامة لممستمزمات الزراعية

الجمعية في مجاالت القدرة عمى تكفير مدخالت االنتاج الزراعي، كمجاؿ مصادر التمكيؿ كاستثماراتيا، 
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كمجاؿ األداء اإلدارم، كمجاؿ تحقيؽ العائد االقتصادم، كمجاؿ كفاءة استخداـ كتشغيؿ المكارد المتاحة، 
ككاف مف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث انخفاض مستكيات كفاءة أداء . كمجاؿ الجانب االجتماعي

الديمقراطية في إدارة كمبدأ )كأكصى بضركرة التفرقة بيف اإللتزاـ بالمبادئ التعاكنية . اإلدارة التعاكنية
كبيف ضركرة كجكد أجيزة إدارية مؤىمة كمدربة إلدارة التعاكنيات الزراعية مثميا مثؿ  (الجمعيات التعاكنية

. الكحدات االقتصادية األخرل
 

 (:2004)دراسة قاما بيا كل من براندسما وبيرجورجي  12.2.8.2

 
دراسة عمى مؤسسات  ". بناء قطاعات مالية تشمل الجميع: التمويل األصغر في البمدان العربية" بعنكاف 

التمكيؿ الصغير في البمداف العربية منيا مصر كاألردف كلبناف كاألراضي الفمسطينية كالمغرب كسكريا 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مراحؿ تطكر المؤسسات التي تقع ضمف مؤسسات . كتكنس كاليمف

. مرحمة البدء، كمرحمة التكسع، كمرحمة اإلندماج كمرحمة التكامؿ: التمكيؿ األصغر في أربع مراحؿ، كىي 
ككما تقدـ ىذه الدراسة حالة المؤسسات التمكيؿ األصغر في كؿ بمد مف حيث مقدرتيا لمكصكؿ إلى 

العمالء، كمحدكديتيا في اختراقيا لألسكاؽ، كمدل تنكعيا في تقديـ منتجات مالية مالئمة لعمالئيا في 
كأخيرا تقدـ ىذه الدراسة اقتراحات لتطكير التمكيؿ األصغر في كؿ بمد مف البمداف . البيئة المحيطة بيا
. العربية سابقة الذكر

 

 (:2006)أما دراسة القرضي  13.2.8.2

 
كسعت ىذه الدراسة إلى  ". أنشطة المرأة التعاونية الريفية في االتحاد التعاوني الزراعي بصنعاء" بعنكاف 

حيث استعرض المياـ . إلقاء الضكء عمى دكر المرأة الريفية في المجاؿ التعاكني الزراعي الريفي
كخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف المعيقات كالصعكبات . كاالنجازات التي حققتيا في مجاالت مختمفة

التي تعترض أدائيا اإلدارم في ىذه الجمعيات، منيا عدـ كجكد مقرات ليا مما يؤدم إلى صعكبة عقد 
االجتماعات الدكرية ليا، ككذلؾ تدخؿ الرجاؿ في اتخاذ القرارات، كضعؼ القدرات اإلدارية كالمالية 

. كالتنظيمية لمييئات اإلدارية لمجمعيات النسكية
 

(: 2007) دراسة قام بيا كل من ود وعمي وأبو صندل والفضالة والبحيري 14.2.8.2
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كاف اليدؼ منيا التعرؼ عمى نكعية كجكدة  ". ىل فشمت الحركة التعاونية في البحرين؟" بعنكاف 
دراسة مسحية لمعمؿ . الخدمات التي تقدميا الجمعيات التعاكنية، كالمعكقات كالعقبات التي تكاجييا

كخمصت الدراسة إلى أف أىـ مشاكؿ الجمعيات تتمثؿ في حاجة قانكف الجمعيات التعاكنية إلى . التعاكني
التطكير، كعدـ كجكد الدعـ المالي لمجمعيات، كعدـ كجكد الدعـ اإلدارم مف قبؿ الكزارة المختصة، كغياب 

اإلشراؼ اإلدارم كالمحاسبة، كقمة كعي الجميكر بأىميتو كغياب التثقيؼ التعاكني، كعدـ التعاكف بيف 
. مؤسسات ككزارات الدكلة كالجمعيات التعاكنية، كعدـ تخصيص مقار كأراض لبعض الجمعيات

 
:  الدراسات األجنبية3.8.2

 
 (:1997)تشين    دراسة غريغ1.3.8.2

 
تجربة بنك التضامن : التحدي الماثل في النمو بالنسبة لمؤسسات التمويل البالغ الصغر"بعنوان 

(Bancosol ." ) جاءت ىذه الدراسة لمتركيز عمى التحديات اإلدارية كالمالية التي تكاجو مؤسسات التمكيؿ
البالغ الصغر في نمكىا كتحكليا إلى مؤسسات نظامية ككيفية مكاجيتيا، ككانت الدراسة كاقعة عمى بنؾ 

مؤسسة تشجيع كتنمية مؤسسة األعماؿ )التضامف في بكليفيا، كالذم تحكؿ مف منظمة غير حككمية 
الضغكط المالية المتزايدة : إلى بنؾ تجارم مرخص، كتممثت ىذه التحديات بػ (PRODEMالبالغة الصغر 

 .كالمرافقة لمتحكؿ كالنمك السريع، كالطمبات المتغيرة بالنسبة لجياز االدارة

، كالتي يديف ليا  PRODEMكما أكدت ىذه الدراسة عمى ثالثة أمكر كرثيا بنؾ التضامف مف مؤسسة 
بالتكسع الناجح كالمتمثمة في طرؽ اإلقراض فعالة التكاليؼ، كجياز المكظفيف ذكل الخبرة كالمتحمسيف 

 العالقات مع منظمة العمؿ الدكلى لمعمؿ، كالسمعة بأنو قابؿ لالستمرار ماليا، كبأنو يتمتع بشبكة ىامة مف

ACCION  . 
في حيف لـ تتطرؽ الدراسة إلى تحديد التحديات التي تكاجو الجياز اإلدارم في مؤسسات التمكيؿ البالغ 

نما التي تكاجو ىذه المؤسسات في تحكليا إلى مؤسسات نظامية . الصغر كا 
 

 (:1997)دراسة كالركسون وديك  2.3.8.2
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حيث سعت ىذه الدراسة إلى " .نظام اإلدارة الفعال من أجل مؤسسات التمويل البالغ الصغر" بعنوان 
التعرؼ عمى كيفية مكاجية التحديات التي تكاجو الصناعات الناشئة لمتمكيؿ البالغ الصغر كتحقيقيا النجاح 
كسعييا إلى التكسع كتحقيؽ نظاـ اإلدارة الفعاؿ، مركزة عمى الدكر الذم يجب أف يقـك بو مدير المؤسسة، 
كالحفاظ عمى رؤيتيا، كالمكازنة بيف النمك كالمخاطرة كالربحية، ككيؼ تتعامؿ مع قيكد التدفقات النقدية، 

كخمصت الدراسة إلى . كتقييـ نظاـ ادارة يخضع جيازه اإلدارم لممسائمة دكف تفكيض استقاللو كمركنتو
أدكات خاصة بقضية انتقاء المكظفيف، كضركرة تدريب األعضاء بشأف األىداؼ اليجينة ضركرة كضع 

التى لدل مؤسسة التمكيؿ البالغ الصغر، كضركرة إعداد ارشادات بشأف الدكر المالئـ لتفادل أعضاء 
مجمس اإلدارة تعارض المصالح، كأيضا إجراء بحكث القتراح طرؽ لتصكيب الحكافز كالمكافآت لكبار 

  .ةكأعضاء مجمس اإلدارة كاتفاقيا مع اليدؼ االجتماعى لممؤسس مكظفى الجياز اإلدارل
ركزت ىذه الدراسة عمى أف فعالية نظاـ اإلدارة لمؤسسات التمكيؿ بالغ الصغر مرتبط بكضكح دكر أعضاء 

مجمس ادارة، كىيكؿ ىذا المجمس، كأف يككف عمى مستكل يؤدم إلى خمؽ المساءلة كتمكيف أصحاب 
 .المصمحة الحقيقية مف الثقة في بعضيـ البعض

 

 (:1998)دراسة المجموعة اإلستشارية لمساعدة الفقراء  3.3.8.2

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى إبراز ". دروس مستفادة من أربع تجارب: إستراتيجيات تعبئة المدخرات"بعنوان 

الخصائص كالمزايا المتعمقة بمكضكع جديد كىك تعبئة المدخرات لمؤسسات التمكيؿ األصغر كالتي تعتبر 
. خدمة جديدة ظيرت ليذه المؤسسات كخصكصا أف معظميا يقتصر عمميا عمى تقديـ خدمات االئتماف

فيي دراسة مقارنة ألربعة بنكؾ مف مؤسسات التمكيؿ األصغر كالتي تقبؿ الكدائع، كاستطاعت ىذه الدراسة 
إجراء عدة مقارنات بيف ىذه المؤسسات مف بينيا تكضيح التحديات التي تكاجييا، كمف أىميا الظركؼ 
الخارجية المحيطة بالمؤسسة في بيئة االقتصاد الكمي كالقطاع المالي، فكجدت أف أكثر المؤسسات كفاءة 
قد كجدت صعكبة في استقطاب المدخرات مف العمالء الفقراء عندما يسكد االضطراب السياسي كارتفاع 

كما كجدت أف غياب إطار تنظيمي مصمـ بما يتناسب مع الخصائص المميزة . معدالت التضخـ
ككأخيرا أكدت ىذه الدراسة أف . لمؤسسات التمكيؿ األصغر تضطر حينيا إلى تحكليا إلى مؤسسات نظامية

تمتع ىذه المؤسسات في قدرات إدارية أكثر تطكرا ككفاءة مف حيث فرز العمالء كرصد سداد القركض 
. يساعدىا لمحد مف احتمالية التكقؼ عف الدفع كتقديـ الحكافز تقديرا لذلؾ
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 (:2005)دراسة برانش والمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء  4.3.8.2

 
انجًعٍاث انخعأٍَت نإلقساض حيث أشارت ىذه الدراسة أنو لدل ". العمل مع تعاونيات اإلقراض واإلدخار " بعنوان 

ٔظعج ْرِ اندزاظت إنى . ٔاالدخاز صفاث يًٍصة عٍ غٍسْا يٍ انًؤظعاث انًانٍت، حعخطٍع يٍ خالنٓا حٕظٍع َطاق حغطٍت عًهٍاث انخًٌٕم األصغس

 .انجٓاث انًاَحت بشأٌ حعصٌص حعأٍَاث اإلقساض ٔاالدخاز إنقاء انضٕء عهى انخحدٌاث انخً حٕاجّ ْرِ انخعأٍَاث، ٔيا انري ًٌكٍ أٌ حفعهت
 

حيث أكضحت نتائج الدراسة أنو يكجد أربع تحديات تكاجو تمؾ التعاكنيات كىي ضعؼ نظاـ اإلدارة 
العامة، كعدـ كفاية آليات التنظيـ كاإلشراؼ مف قبؿ الجيات المختصة، كمحدكدية األدكات المستخدمة مف 

قبؿ التعاكنيات التي يمكف أف تزيد مف حجـ المخاطرة التي يمكف أف تكاجييا، كاالئتمانات كالقركض 
الخارجية التي تصيب ىذه التعاكنيات باألضرار الناجمة كالتي تحيد بالحكافز عف تعبئة الكدائع كالتي 

بدكرىا تنحاز بيا نحك نكع محدد مف المقترضيف، حيث أنيا ال تدار بالحرص ذاتو الذم تدار بو أمكاؿ 
. األعضاء

 
 
 
 
 
 
 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 9.2
 

الحظت الباحثة مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة، أنيا تنكعت مف حيث المكضكعات، فمنيا مف 
تطرقت إلى مكضكع التحديات اإلدارية كالمالية التي تكاجو معظـ مؤسسات التمكيؿ بالغ الصغر كما في 

كدراسة تتحدث عف نمك مؤسسات . ، كالزمزمى كجريسCGAPدراسة تشيف، ككالركسكف، كدراستي 
. التمكيؿ األصغر كالتحديات التي تكاجييا في األسكاؽ كما في دراسة براندسما كبيرجكرجي

 
سكاف، كتسميؼ كتكفير،  كمنيا مف تطرقت إلى مكضكع الجمعيات التعاكنية بمختمؼ أنكاعيا مف زراعية، كا 

غير أف ىذه الدراسات تختمؼ باليدؼ، حيث ىدفت بعض منيا إلى التعرؼ عمى دكرىا . كتكفير كتسميؼ
في التنمية أك في التغير االجتماعي أك أثرىا عمى التنمية كما في دراسة كؿ مف خالؼ كالكايد كالغامدم 
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كالبعض اآلخر ىدفت إلى تقييـ أداء ىذه الجمعيات، كتقييـ دكر لجنة المراقبة، كتقكيـ . كالزغمكرم كقادكس
كفاءة أداء الجمعيات التعاكنية، كما في دراسة كؿ مف العزب، كياسيف، كمركز التعميـ المستمر في جامعة 

. بيرزيت
 

كما يكجد دراسات سابقة تطرقت إلى مكضع تقييـ الجانب اإلدارم لمجمعيات التعاكنية كما في دراسة 
بينما كاف ىناؾ دراستيف عف اإلحتياجات . براندسما، كىرارم، كبشر، ككد كآخركف، كالزكاتي، ككلكيؿ أيضا

كلكف المقالة التي تتحدث . غير أنو كلألسؼ تختمؼ األىداؼ كفئتيا المستيدفة عف ىذه الدراسة التدريبية
. عف المرأة التعاكنية فيي أيضا تكاجو صعكبات في المجاالت اإلدارية مثؿ دراسة القرضي

 

كأخيرا يكجد ىناؾ ثالث دراسات حديثة تناكلت جمعات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية مف حيث التقييـ 
إال أف تمؾ . مثؿ دراسة مركز التعميـ المستمر في جامعة بيرزيت، كخالد كالكر كرايمي كدراسة التميمي

الدراسات كغيرىا مما كقعت بيد الباحثة مف دراسات أخرل لـ تربط مكضكع التحديات كاالحتياجات 
كىذا ما تختمؼ بو ىذه الدراسة عف غيرىا مف . التدريبية كالمياـ اإلدارية مف كجية نظر أمينات الصناديؽ

ثراء اإلطار النظرم، . الدراسات السابقة إلى أف الباحثة ستستفيد بال شؾ مف الدراسات السابقة في بناء كا 
كفي تصميـ االستبانة الخاصة بيذه الدراسة، كفي مقارنة بعض النتائج التي كردت في الدراسات السابقة 

 . بنتائج ىذه الدراسة
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 الفصل الثالث

 

اإلطار المنيجي لمدراسة 
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ منيج الدراسة الذم استخدمتو الباحثة، كيعيف مجتمع الدراسة، ثـ يستعرض األدكات 
المستخدمة في جمع البيانات، ككيفية تطبيؽ الدراسة المسحية، كاألساليب اإلحصائية التي تـ استخداميا 

.   كأخيرا يتناكؿ كصؼ لخصائص مجتمع الدراسة. في تحميؿ البيانات
 

َ منيجية الدراسة 1.3
 



 

 174 

استخدمت الباحثة في دراستيا المنيج الكصفي المسحي العتمادىا عمى كصؼ الكاقع، كىذا النكع مف 
األبحاث يتـ بكاسطة استجكاب جميع أفراد مجتمع البحث أك عينة منيـ بيدؼ كصؼ الظاىرة المدركسة 

، حيث يعتمد المنيج الكصفي عمى دراسة الكاقع أك (2000العساؼ، )مف حيث طبيعتيا كدرجة جكدتيا
(. 2000عبيدات، كآخركف، )الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا بدقة كيعبر عنيا كماى أك كيفاى 

 
كيعني المسح في مجممو تجميع البيانات حكؿ ظاىرة معينة كتحميؿ تمؾ البيانات لمكصكؿ إلى النتيجة 

النيائية لمدراسة التي استخدـ المسح فييا، كالمسح جزء مف المنيج الكصفي في البحث، كالمسح شأنو شأف 
كيدرس المدخؿ المسحي المتغيرات كما كجدت . بقية الدراسات الكصفية التي ال تتحكـ في طبيعة المعالجة

في الطبيعة، أك الكاقع كما ىك مكجكد أصالى، كلذلؾ ىك يجمع معمكماتو عف الظاىرة ليصفيا كما أككيفاى 
(. 2002النيارم، كآخركف، )
 
 

  مجتمع الدراسة وعينتيا 2.3
 

يعني مجتمع الدراسة جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث، كبذلؾ فإف مجتمع الدراسة ىك جميع 
( 2000عبيدات، كآخركف، )األفراد أك األشياء الذيف يككنكف مكضكع مشكمة الدراسة

 
كيتككف مجتمع الدراسة مف جميع أمينات الصنادبؽ لمجمكعات المكاقع التابعة لمجمعيات التكفير كالتسميؼ 

( 39)، كالبالغ عددىف 2006/2007النسكية التعاكنية في محافظات شماؿ الضفة الغربية لمعاـ الدراسي 
حسب المعيار الذم كضعتو الباحثة كىك مركرسنة كاحدة عمى األقؿ عمى انتخاب  (1.3الجدكؿ )سيدة 

أمينة الصندكؽ العاممة في مجمكعة التكفير كالتسميؼ في المكقع التابع لمجمعية المركزية في محافظات 
.  شماؿ الضفة الغربية، كقد تمت الدراسة بأسمكب المسح الشامؿ لممجتمع كبالتالي ال يكجد عينة

 
. تكزيع أمينات الصناديؽ في المكاقع التابعة لمجمعية المركزية في كؿ محافظة: 1.3 جدكؿ 

 
جمعية التوفير والتسميف 

: النسوية التعاونية في
عدد أمينات الصناديق المطبق 
عميين الدراسة في كل محافظة 

 9محافظة جنيف 
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 6محافظة طكباس 
 9محافظة نابمس 
 7محافظة قمقيمية 
 8محافظة طكلكـر 
 39خمس محافظات 

 

 

 

 

 

 
 

 
:  أدوات الدراسة 3.3

 
:   المقابمة1.3.3

 
مع الجيات الرسمية كذات عالقة بالجمعيات التعاكنية لمتكفير غير مكجية تـ إجراء عدة مقابالت 

 : كالتسميؼ، كمف ىذه المقابالت

  مقابمة مع المسؤكلة عف برنامج التكفير كالتسميؼ في مؤسسة اإلغاثة الزراعية ككنيا
الحاضنة لجمعيات التكفير كالتسميؼ النسكية التعاكنية لغاية اآلف، كىي مديرة برنامج 

كاف اليدؼ مف ىذه المقابالت التزكد بالتقارير اإلدارية كالمالية، . التكفير كالتسميؼ
كبالدراسات ذات عالقة بعمؿ ىذه الجمعيات كالحصكؿ عمى المكاد التدريبية المزكدة 

 .بأمينات الصناديؽ إضافة لممنشكرات كالمقاالت الخاصة بمكضكع ىذه الجمعيات

 كزارة العمؿ في / مقابمة مع مسؤكؿ قسـ المحاسبة كالتدقيؽ في اإلدارة العامة لمتعاكف
كاف اليدؼ مف ىذه المقابمة التعرؼ عمى دكر الكزارة اتجاه دعـ ىذه . محافظة جنيف

الجمعيات مف الناحية اإلدارية كالمالية، ككاف يقتصر دكرىا عمى القياـ بالزيارات الشيرية 
لمراقبة سجالت الجمعية التعاكنية، كحضكر اجتماعات الييئات العامة، كمتابعة محاضر 

 .اجتماعات الييئات اإلدارية، كتسمـ كمتابعة التقرير اإلدارم كالمالي السنكم لمجمعيات
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 كاف اليدؼ منيا . كزارة العمؿ في محافظة راـ اهلل/مقابمة مع مدير اإلدارة العامة لمتعاكف
التزكد بييكمية اإلدارة العامة لمتعاكف في كزارة العمؿ، كما تـ التزكد بقائمة الجمعيات 
التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ العاممة كغير العاممة في فمسطيف، كالحصكؿ عمى التقارير 

 .السنكية الخاصة بالجمعيات التعاكنية

 كاف اليدؼ منيا التعرؼ . مقابمة مع المرشدة الميدانية لإلغاثة الزراعية في محافظة جنيف
عمى كيفية تطكر فكرة مجمكعة التكفير كالتسميؼ في محافظة جنيف إلى أف أصبحت 
جمعية رسمية مسجمة في كزارة العمؿ كالتطكرات التي كاكبتيا لغاية اآلف مف أجؿ إثراء 

 .اإلطار النظرم ليا

  مقابمة مع أمينة الصندكؽ لمجمكعة مكقع دير غزالة، ككاف اليدؼ التعرؼ عمى المياـ
كالمسؤكليات في عمميا الطكعي في الييئة اإلدارية لمجمكعة مكقعيا، كعمى الدكرات 

 .التدريبية التي حصمت عمييا كالتزكد بالمكاد التدريبية

  مقابمة مع أمينة الصندكؽ لمجمكعة مكقع ميثمكف، ككاف اليدؼ التعرؼ عمى طبيعة عمؿ
الجمعية عند انطالؽ الفكرة مف ذلؾ المكقع، كطبيعة العمؿ الحالية لمييئة اإلدارية 

 لمجمكعة مكقع ميثمكف إلثراء اإلطار النظرم في اآللية األكلية في عمؿ ىذه الجمعيات

  ،مقابمة مع المستشار التعاكني عدناف عبيدات، ككانت المقابمة عبر البريد اإللكتركني
كاليدؼ منيا التزكد بالمقاالت الخاصة بالجمعيات التعاكنية بشكؿ عاـ كفي فمسطيف 

 .بشكؿ خاص، إضافة إلى تحكيـ االستبانة

 

 :الزيارات الميدانية 2.3.3

 
تـ إجراء تسع زيارات ميدانية خاصة بمجمكعات المكاقع التسع التابعات لمجمعية التعاكنية في محافظة 

. ، ككاف اليدؼ مف ىذه الزيارات رؤية عمؿ الجمعيات عمى أرض الكاقع2007جنيف في كانكف ثاني لعاـ 
 

 :المالحظة 3.3.3

 

:  مف خالؿ الزيارات الميدانية المتكررة التي قامت بيا الباحثة، الحظت اآلتي
أف غالبية المكاقع ال يكجد بيا مقرات، كتتـ عممية المقاءات كاالجتماعات في بيت أمينة  (1

. الصندكؽ أك في المشركع االستثمارم لمجمعية في ذلؾ المكقع
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كما الحظت أف العمؿ في المكاقع يتركز بشكؿ كامؿ عمى أمينة الصندكؽ، كأف عمؿ أمينة  (2
السر ىك عمؿ مساعدة ألمينة الصندكؽ، كأنو في أغمب الييئات اإلدارية لمجمكعات المكاقع ال 

أمينة الصندكؽ لمجمكعة مكقع دير )كجكد لمساعدة أمينة الصندكؽ كىك كىمي ال كجكد لو 
 .(، اتصاؿ شخصي2007غزالة، كانكف ثاني 

االجتماعات، : ككما الحظت بكجكد ثغرات في جكانب إدارية متمثمة في ست مجاالت كىي (3
كحفظ السجالت، كاتخاذ القرار، كالتقارير اإلدارية، كعممية المتابعة كاإلشراؼ عمى عمؿ 

كبالتالي اختارت الباحثة . مجمكعات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ، كأخيران مجاؿ الكصؼ الكظيفي
المجاالت الست في المحكر األكؿ مف االستبانة الذم سيتـ الحديث عنيـ الحقا، لما القت بيا 

 .جكانب الخمؿ الذم ال بد مف التركيز عمييا لمعالجتيا

 
 

 :االستبانة 4.3.3

 
بعد استعراض األدبيات كالدراسات السابقة كاالطالع عمى المراجع في االنترنت، كما قامت بو الباحثة مف 
مقابالت مع كافة أعضاء الييئات اإلدارية لمجمكعات المكاقع التابعة لمجمعية المركزية في محافظة جنيف، 
كبعض الزيارات الميدانية كمالحظتيا لبعض الفجكات في عمؿ ىذه الجمعيات عمى أرض الكاقع، صممت 

: اإلستبانة بالخطكات التالية
 

 :بناء االستبانة 1.4.3.3

 
قامت الباحثة بصياغة االستبانة بشكؿ يساعد عمى القياس، كفيما يمي تكضيح عف كيفية صياغة االستبانة 

: مع تحديد المحاكر كالمجاالت
  

:  الجزء األول
_ العمر): يتضمف ست متغيرات مستقمة لمدراسة كىـكيتعمؽ بالبيانات الشخصية عف أمينات الصناديؽ، ك

عدد الدكرات _ عدد سنكات الخبرة في العمؿ الطكعي_ الحالة االجتماعية_ المستكل التعميمي_ المحافظة
 (التدريبية التي حصمت عمييا
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: الجزء الثاني
 :فقرة مقسمة عمى ثالث محاكر (70)كيتككف مف  (التابعة)يتضمف المتغيرات األساسية لمدراسة 

. فقرة (40)المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية، كتتضمف : المحور األول
. فقرة (14)االحتياجات التدريبية، كتتضمف : المحور الثاني
. فقرة (16)التحديات اإلدارية كالمالية، كتتضمف : المحور الثالث

 
كمف أجؿ الكصكؿ إلى المعمكمات المطمكبة كتحقيقا لألىداؼ المرجكة مف ىذه الدراسة، تبنت الباحثة في 
إعداد االستبانة الشكؿ المغمؽ الذم يحدد االجابات المحتممة لكؿ فقرة، باستخداـ مقياس ليكرت الخماسي 

(: 2.3)فقرة في المحاكر الثالث مع الكزف المنسكب كما مكضح بالجدكؿ  (70)لقياس 
 
 

  كفقا لسمـ ليكرت الخماسي المتكسط الحسابي المكزكف: 2.3جدكؿ 
 

درجة الموافقة 
درجة االحتياج التدريبي الوزن المنسوب لممحورين األول والثالث 

لممحور الثاني 
كبيرة جداى  5.00 – 4.21مكافقة بشدة 
كبيرة  4.20 – 3.41مكافقة 
متكسطة  3.40 – 2.61محايدة 

ضعيفة  2.60 – 1.81غير مكافقة 
ضعيفة جداى  1.81أقؿ مف غير مكافقة بشدة 

 
ككما تـ إضافة سؤاؿ اختيارم مفتكح لكؿ مف المحكر الثاني كالثالث بيدؼ إضافة فقرة تراىا المبحكثات 

. ضركرية لذلؾ المحكر كلـ تذكر، كسؤاؿ أخير اختيارم بيدؼ إضافة أية مقترحات تراىا مناسبة
 

: توضيح كيفية صياغة االستبانة مع تحديد المحاور والمجاالت 2.4.3.3
 

:  مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة فإف الكيفية التي تـ صياغة االستبانة بيا كانت عمى النحك التالي
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: مجاؿ االجتماعات قسـ عمى النحك التالي (1

. 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1: المحكر األكؿ تقيسو فقرات التالية
. 9، 8: المحكر الثاني تقيسو فقرات التالية

 
:  مجاؿ حفظ السجالت قسـ عمى النحك التالي (2

. 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8: المحكر األكؿ تقيسو فقرات التالية
. 12، 11: المحكر الثاني تقيسو فقرات التالية

 
 
:  مجاؿ اتخاذ القرار قسـ عمى النحك التالي (3

. 20، 19، 18، 17، 16: المحكر األكؿ تقيسو فقرات التالية
. 10: المحكر الثاني تقيسو فقرات التالي

 
:  مجاؿ التقارير قسـ عمى النحك التالي (4

. 26، 25، 24، 23، 22، 21: المحكر األكؿ تقيسو فقرات التالية
. 7، 6، 5: المحكر الثاني تقيسو فقرات التالية

 
:  مجاؿ المتابعة قسـ عمى النحك التالي (5

. 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27: المحكر األكؿ تقيسو فقرات التالية
. 4، 3: المحكر الثاني تقيسو فقرات التالية

 
:  مجاؿ الكصؼ الكظيفي قسـ عمى النحك التالي (6

. 40، 39، 38، 37، 36: المحكر األكؿ تقيسو فقرات التالية
. 2، 1: المحكر الثاني تقيسو فقرات الثانية

 
:  أما فيما يتعمؽ بالمحكر الثالث الذم يقيس مجاؿ التحديات اإلدارية كالمالية فإنو مقسـ عمى النحك التالي

. 3، 2: تحديات إيجابية تقيسو فقرات التالية
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كتـ . 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 1: تحديات سمبية تقيسو فقرات التالية
. معالجة التحديات السمبية إحصائياى مف خالؿ عكس الكزف المنسكب لسمـ ليكرت الخماسي

 
 :صدق وثبات اإلستبانة .3.4.3.3

 
كمف أجؿ الكصكؿ إلى إجابات صادقة تـ اختيار ( 1.3الممحؽ )بعد تصميـ المسكدة األكلى لإلستبانة 

 :صدؽ ىذه األداة كثباتيا عمى النحك التالي

 
 
 

:   الصدق الظاىر لإلستبانة1.3.4.3.3
 

قياس "تـ التحقؽ مف صدؽ اإلستبانة عف طريؽ إجراء الصدؽ الظاىرم كىك صدؽ غير إحصائي كيعني 
" ما ينبغي قياسو مف خالؿ النظر إليو كتفحص مدل مالئمة بنكده لقياس أبعاد المتغير المختمفة

 :كتمثمت الخطكات باآلتي. (2000القحطاني، العامرم، آؿ مذىب، كالعمر، )
عرضت عمى عدد مف المحكميف في مجاالت البحث العممي كمف المسؤكليف المؤىميف لمحكـ  .1

عمييا في مجاؿ اإلدارة المالية، كاإلحصاء، كالمغة العربية، كالتعاكنيات كما يظير في الممحؽ 
كفي ضكء التكجيات التي أبداىا المحكمكف، قامت . بعد تزكيدىـ بأىداؼ الدراسة (2.3)

الباحثة بإجراء التعديالت التي اتفؽ عمييا أغمب المحكميف بما يتفؽ كأىداؼ الدراسة، كتبسيط 
الصياغة نظران لممستكل التعميمي، كبحذؼ بعض العبارات بعد تحديد مكاضيع االلتباس 

 فقرة، كمف ثـ اعتمادىا مف قبؿ المشرؼ عمى 100كالضعؼ فييا كخاصة أنيا زادت عف 
. الدراسة لمكصكؿ إلى المسكدة الثانية

بعد ذلؾ تـ القياـ بإجراء دراسة أكلية عمى خمسة مف أفراد الدراسة، ثالثة مف محافظة جنيف  .2
ككاف اليدؼ مف . كاثنتاف مف محافظة طكباس، كذلؾ بمقابمتيف في الكمية الزراعية في الزبابدة

ىذا اإلجراء ىك االطالع عمى آرائيف كمقترحاتيف حكؿ لغة ككضكح محتكل اإلستبانة حيث 
. الشكؿ النيائي لإلستبانة (3.3)استفادت الباحثة مف التعميقات التي كردت فييا، كفي الممحؽ 

 

 : ثبات اإلستبانة 2.3.4.3.3
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أما ثبات االستبانة يعني ضماف الحصكؿ عمى نفس النتائج تقريبا إذا أعيد تطبيؽ االستبانة أكثر مف مرة 
كقد استخدمت . (ب-1998جامعة القدس المفتكحة، )عمى نفس المجمكعة مف األفراد تحت ظركؼ مماثمة 

، كذلؾ (4.3الممحؽ )في حساب ثبات اإلستبانة  Test-retest Methodsالباحثة طريقة إعادة التطبيؽ 
 مف أفراد مجتمع الدراسة، تـ تحديدىـ مف قبؿ المحمؿ اإلحصائي 15 االستبانة عمى مف خالؿ تعبئة

ثـ أعيد التطبيؽ مرة أخرل عمى نفس . باختيار ثالثة أفراد مف كؿ جمعية تعاكنية مف المحافظات الخمس
المجمكعة كبفارؽ أسبكعيف بيف المرتيف، كتـ حساب معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف حيث بمغ معامؿ الثبات 

، حيث نتج معامؿ الثبات لكافة مجاالت (3.3)لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة كما مكضح بالجدكؿ 
 .  ، التي تبيف أنيا صالحة لمتكزيع النيائي0.85الدراسة 

 
 

. قيـ معامؿ االرتباط لكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة حسب معامؿ ارتباط بيرسكف : 3.3جدكؿ 
 

معامل االرتباط اسم المجال رقم المجال 
 0.85مجاؿ االجتماعات  1
 0.95مجاؿ حفظ السجالت  2
 0.70مجاؿ اتخاذ القرار  3
 0.93مجاؿ التقارير  4
 0.91مجاؿ المتابعة  5
 0.92مجاؿ الكصؼ الكظيفي  6
 0.88مجاؿ االحتياجات التدريبية  7
 0.84مجاؿ التحديات اإلدارية كالمالية  8

 0.85معامل االرتباط لممجاالت كافة 
 

 Questionnaire distribution and (طرق التوزيع والجمع) إجراءات تطبيق الدراسة 4.3

retrieval 

 
بعد أف تـ التأكد مف صدؽ كثبات االستبانة، قامت الباحثة باالتفاؽ مع أمينات الصناديؽ المركزية في 
كافة الجمعيات في خمس محافظات بتعييف يـك مخصص لحضكر كافة أمينات الصناديؽ لمجمكعات 
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المكاقع التابعة لكؿ جمعية تعاكنية في المحافظات الخمس، مف أجؿ االجتماع معيف مف قبؿ الباحثة، كقد 
استغرؽ تكزيع أغمب االستبانات خمس أياـ في خمس محافظات، مع بعض االستثناءات مف بعض أفراد 
الدراسة المكاتي لـ يستطعف الحضكر، فقامت الباحثة بتكزيع باقي االستبانات بنفسيا كتابعت عممية جمع 
البيانات كاستكماؿ تعبئتيا متابعة مستمرة مف خالؿ الفاكس كالبريد االلكتركني، ككما قامت الباحثة بإجراء 

بعض الزيارات الشخصية التي استغرقت أربعة أياـ متفرقة في خمس محافظات مف أجؿ إنياء تكزيع 
كتـ استعادة . ـ2007كالجدير بالذكر أنو تـ تعبئة االستبانات خالؿ شير آب لمعاـ . كتعبئة االستبانات

%. 100استبانة مكتممة كصالحة لمتحميؿ اإلحصائي، أم بنسبة  (39)كافة االستبانات كالتي بمغ عددىا 
(: 4.3)كما مكضح بالجدكؿ 

 
 

. عدد االستبانات المكزعة كالمسترجعة كنسبة كؿ فئة منيا: 4.3جدكؿ 
 

جمعية التوفير والتسميف 
: النسوية التعاونية في

عدد االستبانات 
الموزعة 

عدد االستبانات 
المسترجعة 

نسبة االستبانات 
المسترجعة من الموزعة 

% 100 9 9محافظة جنيف 
%100 6 6محافظة طكباس   

%100 8 8محافظة طكلكـر   

%100 7 7محافظة قمقيمية   

%100 9 9محافظة نابمس   

%100 39 39خمس محافظات   

 
 أساليب المعالجة اإلحصائية 5.3

 
بعد أف انتيت الباحثة مف جمع االستبانات، كاالطالع عمييا لمتأكد مف مدل استجابات أفراد الدراسة، تـ 
دخاؿ البيانات إلى الحاسب اآللي كاستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمكـ  تحميؿ النتائج بعد ترميز كا 

مف قبؿ مختص بذلؾ،  (SPSS 13: Statistical Package for Social Sciences )اإلجتماعية 
: كتـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية لإلجابة عمى تساؤالت الدراسة
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  (الحدكد الدنيا كالعميا)استخداـ مقياس ليكرت الخماسي كلتحديد طكؿ خاليا المقياس الخماسي 

، ثـ تقسيمو عمى عدد (4=1-5)، تـ حساب المدل(2.3الجدكؿ )المستخدـ في محاكر الدراسة 
بعد ذلؾ تـ إضافة ىذه  (0.80= 4/5)خاليا المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية الصحيح أم 

كذلؾ لتحديد الحد األعمى  (أك بداية المقياس كىي الكاحد صحيح)القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس
. ((2007)كما كرد في الجريد  (2002)العمر ): ليذه الخمية، كىكذا أصبح طكؿ الخاليا

  تـ حساب التكرارت كالنسب المئكية لمتعرؼ عمى الصفات الشخصية لمفردات الدراسة كتحديد
 .(االستبانة)استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة 

  تـ حساب معامؿ الثبات((TEST-RETEST RELIABILITY لمتعرؼ عمى ثبات أداة الدراسة 
قبؿ التكزيع النيائي، حيث تـ حسابو بيف أداء العينة في التطبيقيف كذلؾ بالنسبة لكؿ مجاؿ عمى 

 .إنفراد، كلممقياس ككؿ

  تـ حساب المتكسط الحسابي"Mean " كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات الشكؿ
المغمؽ الذم يحدد االجابات المحتممة لكؿ فقرة، باستخداـ مقياس ليكرت المتدرج ذم النقاط 

كشؾ، )الخمسة األساسية، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب العبارات حسب أعمى متكسط حسابي 
1996.) 

  تـ استخداـ االنحراؼ المعيارم"Standard Deviation " لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ استجابات
أفراد الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة، كلكؿ محكر مف المحاكر الرئيسية، فكمما 
كاف االنحراؼ المعيارم أقؿ مف الكاحد صحيح فيعني تركز االستجابات كعدـ تشتتيا، أما إذا 

كاف االنحراؼ المعيارم كاحد صحيح، أك أعمى فيعني عدـ تركز االستجابات كتشتتيا، مع العمـ 
بأنو يفيد في ترتيب الفقرات حسب المتكسط لصالح أقؿ تشتت عند تساكم المتكسط المرجح 

 (.2002حسف،  كآخركف، )

 
  خصائص أفراد الدراسة6.3

 

 : خصائص أفراد الدراسة وفقا لمتغير العمر1.6.3

 
:  خصائص أفراد الدراسة كفقا لمتغير العمر مقسما إلى ست فئات عمى النحك التالي (5.3)يكضح الجدكؿ 
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. التكرارات كالنسب المئكية تبعا لمفئة العمرية: 5.3جدكؿ 
 

النسبة المئوية التكرار الفئة العمرية 
 2.6 1 سنة25أقؿ مف 

 10.3 4  سنة25-30
 15.4 6  سنة31-35
 30.8 12  سنة36-40
 25.6 10  سنة41-45

 15.4 6  سنة45أكثر مف 

 100.0 39المجموع 

 
تتراكح  (%56.4)إلى أف أكثر مف نصؼ أفراد الدراسة  (1.3)كالشكؿ  (5.3)تشير البيانات في الجدكؿ 

سنة، كىذا مؤشر يشير إلى أف الغالبية منيف لدييف المقدرة عمى  (45)سنة إلى  (36)أعمارىف ما بيف 
التفرغ لمعمؿ الطكعي، المتالكيف الحد األدنى مف التعميـ المطمكب لمعمؿ التطكعي كأمينات صناديؽ، 

قد اجتزف المرحمة % 56.4 منيف أك 22الذم يشير إلى أف  (7.3)كىذا ما يتفؽ مع نتائج الجدكؿ 
. ية مف التعميـكالثاف
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 من أقل 25 

1  25-30

4

 31-35

6

 36-40

12

 41-45

10

 من أكثر 45 

6

 
 

. الفئة العمرية لممبحكثات: 1.3شكؿ 
 

 : خصائص أفراد الدراسة وفقا لمتغير المحافظة2.6.3

 

خصائص أفراد الدراسة كفقا لمتغير المحافظة المسجمة بيا الجمعية التعاكنية مقسما  (6.3)يكضح الجدكؿ 
:  إلى خمس فئات عمى النحك التالي

 

. التكرارات كالنسب المئكية تبعا المحافظة: 6.3جدكؿ 
 

النسبة المئوية العدد المحافظة 
 23.1 9 جنيف

 20.5 8 طكلكـر

 15.4 6 طكباس

 23.1 9 نابمس

 17.9 7 قمقيمية

 100.0 39المجموع 

 
أف الجمعيات التعاكنية في كؿ مف محافظة جنيف كنابمس لدييا  (6.3)يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ 

مف عدد أمينات صناديؽ المجمكعات التي اجتازت أكثر مف عاـ كاحد عمى  (%23.1)أعمى النسب 
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كيعزل السبب في ذلؾ ككف أف محافظة جنيف انطمقت منيا فكرة إنشاء جمعيات التكفير . تسجيميا
كالتسميؼ مف ًقبؿ أعضاء النكاد النسكية، لتميزىف بالمبادرة كالمقدرة عمى المجازفة حسب ما عبرت عنو 
المرشدة الميدانية في محافظة جنيف، حيث تـ تسجيؿ الجمعية في كزارة العمؿ لكؿ مف محافظة جنيف 

. (، اتصاؿ شخصي2007المرشدة الميدانية، كانكف ثاني ). 22/8/2002كنابمس في نفس التاريخ كىك 
 

 : خصائص أفراد الدراسة وفقا لمتغير المستوى التعميمي3.6.3

 
خصائص أفراد الدراسة كفقا لمتغير المستكل التعميمي مقسما إلى خمس فئات عمى  (7.3)يكضح الجدكؿ 

:  النحك التالي
 

 

. لمستكل التعميميالتكرارات كالنسب المئكية تبعا ؿ : 7.3جدكؿ 
 

النسبة المئوية العدد  المستوى التعميمي
 2.6 1 إبتدائي

 15.4 6 إعدادم

 56.4 22 ثانكم

 15.4 6 دبمـك

 10.3 4 جامعي

 100.0 39المجموع 

 
% 56.4أك  (22)إلى أف أكثر مف نصؼ أفراد الدراسة  (2.3)كالشكؿ  (7.3)تشير النتائج في الجدكؿ 

ىف ممف يحممف شيادات ثانكية، كأف أكثر مف الربع بقميؿ يتمتعف بشيادة الدبمـك كالشيادة الجامعية كما 
 عمى التكالي، كىذا مؤشر يكضح أف المستكل التعميمي ألفراد الدراسة مناسب 4، 6ىك مثبت بالتكرار 

.  ألداء الدكر الطكعي كأمينات صناديؽ، لما يتميزف مف المقدرة عمى االستيعاب إلنجاز العمؿ بدقة كاتقاف
 



 

 187 

إبتداًئ

1 إعدادي

6

ثانوي

22

دبلوم

6

جامًع

4

 
 

. المستكل التعميمي لممبحكثات: 2.3شكؿ 
 

 : خصائص أفراد الدراسة وفقا لمتغير الحالة االجتماعية4.6.3

 
خصائص أفراد الدراسة كفقا لمتغير الحالة االجتماعية مقسما إلى ثالث فئات عمى  (8.3)يكضح الجدكؿ 

:  النحك التالي
 

. لحالة االجتماعيةالتكرارات كالنسب المئكية تبعا ؿ: 8.3جدكؿ 
 

النسبة المئوية العدد  الحالة االجتماعية
 23.1 9 عزباء

 74.4 29 متزكجة

 2.6 1 مطمقة

 100.0 39المجموع 

 
منيف متزكجات، كىي نسبة  (%74.4) أك 29أف حكالي ثالث أرباع أفراد الدراسة  (8.3)يكضح الجدكؿ 

أف الغالبية  (2003)كىذا ما أشارت إليو دراسة برنامج التعميـ المستمر في جامعة بيرزيت مرتفعة، 
كيشرفف عمى عائالت يبمغ العظمى مف أعضاء الجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ ىف مف المتزكجات 
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معدؿ عدد أفرادىا سبعة، مما يدؿ أف عمييف التزامات عائمية كحاجتيف إلى القياـ في مثؿ ىذا العمؿ يعكد 
. عمييف بالفائدة ليف كلعائالتيف

 

 :  خصائص أفراد الدراسة وفقا لعدد سنوات العمل الطوعي5.6.3

 
خصائص أفراد الدراسة كفقا لمتغير عدد سنكات العمؿ الطكعي مقسما إلى أربع  (9.3)يكضح الجدكؿ 

:  فئات عمى النحك التالي
 
 
 

 

. سنكات الخبرة في العمؿ الطكعي الحاليالتكرارات كالنسب المئكية تبعا ؿ: 9.3جدكؿ 
 

النسبة المئوية العدد  سنوات الخبرة في العمل الطوعي الحالي
 7.7 3  إلى أقؿ مف سنتيف–سنة 

 12.8 5 سنكات 4إلى أقؿ مف - سنتيف 

 46.2 18  سنكات6إلى أقؿ مف-  سنكات 4

 33.3 13فأكثر   سنكات 6

 100.0 39المجموع 

 

يتمتعف   (%79.5)أف غالبية أفراد الدراسة كالتي بمغت  (3.3)كالشكؿ  (9.3)يتضح مف نتائج الجدكؿ 
بالعمؿ الطكعي مف أربع إلى أكثر مف ست سنكات، كىذا مؤشر يشير إلى تكرار انتخابيف في العمؿ 

قامت بيا أف عممية االنتخابات الطكعي كؿ سنتيف، فحسب ما الحظتو الباحثة مف خالؿ المقابالت التي 
لعدـ كجكد مرشحات لمعمؿ الطكعي كأمينة صندكؽ، كتعزم الباحثة السبب في ذلؾ إلى تتـ بالتزكية 

اتصاؿ )التخكؼ مف تحمؿ المسؤكلية في التعامؿ مع النقكد، كىذا ما أكدتو رئيسة الجمعية التعاكنية 
كىذه النتيجة . (2006شخصي، رئيسة الجمعية التعاكنية لتكفير كالتسميؼ في محافظة جنيف، كانكف أكؿ 

أنو مف ضمف المشاكؿ اإلدارية التي تقع بيا الجمعيات التعاكنية ىك ميؿ  (1994زكاتي، )تتفؽ مع دراسة 
 .بعض لجاف اإلدارة لمبقاء في مناصبيـ مدة طكيمة
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6فأكثر سنوات  

13

4 سنوات -من أقل إلى6 

سنوات

18

 سنتين- من أقل إلى4 

سنوات

5

 سنة-سنتين من أقل إلى

3

 
 

. عدد سنكات العمؿ الطكعي الحالي لممبحكثات: 3.3شكؿ 
 

 : خصائص أفراد الدراسة وفقا لعدد الدورات التدريبية6.6.3
  

 عدد الدكرات التدريبية التي حصمت عميياخصائص أفراد الدراسة كفقا لمتغير  (10.3)يكضح الجدكؿ 
: مقسما إلى أربع فئات عمى النحك التالي

 

. عدد الدكرات التدريبية التي حصمت عميياالتكرارات كالنسب المئكية تبعا ؿ: 10.3جدكؿ 
 

النسبة المئوية العدد  عدد الدورات التدريبية التي حصمت عمييا
 2.6 1 ال شيء

 17.9 7 دكرات3-1

 20.5 8 دكرات6-4 

 59.0 23  سنكات6أكثر مف 

 100.0 39المجموع 

 
 6 إلى أكثر مف 4أف أغمب أفراد الدراسة قد حصمف عمى دكرات تدريبة مف  (10.3)يكضح الجدكؿ 

 عمى التكالي بنسبة 23، 8دكرات ذات عالقة بالمجاؿ اإلدارم كالمالي كما ىك مثبت بالتكرارات 
، كىذا يشير إلى مدل اىتماـ برنامج التكفير كالتسميؼ التابع لإلغاثة الزراعية بتدريب أمينات (79.5%)
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الصناديؽ الذم يعد الحاضف لعمؿ ىذه الجمعيات التعاكنية النسكية لمتكفير كالتسميؼ في كافة المحافظات 
. في الضفة الغربية حتى اآلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الفصل الرابع

 

عرض وتحميل نتائج الدراسة 
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا شامال لنتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا، مف خالؿ اإلجابة عمى تساؤالت 
. الدراسة الكاردة في الفصؿ األكؿ

 
 : اإلجابة عمى التساؤل األول1.4

 
التوفير والتسميف النسوية ما الميام والمسؤوليات اإلدارية والمالية المنوطة بالعامالت في جمعيات 

  وتفسيرىا من وجية نظر الباحثة؟التعاونية في محافظات شمال فمسطين
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لمتعرؼ عمى المياـ اإلدارية كالمالية المنكطة بأمينات الصناديؽ لمجمكعات التكفير كالتسميؼ النسكية تـ 
استخداـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة عمى فقرات المجاالت 

 : التاليةاإلدارية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مجال االجتماعات1.1.4

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  (1.4)يتككف ىذا المجاؿ مف سبع فقرات، كيظير في الجدكؿ 

. لمتعرؼ عمى كاقع عمؿ المبحكثات في مجاؿ االجتماعات
 

. المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعاى لمتغير االجتماعات: 1.4جدكؿ 

 

المتوسط  الفقرات الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة  
الموافقة  

 المكقع مرة عمى األقؿ كؿ لمجمكعةلمييئة العامة رسميا أعقد اجتماعان  1
 .أشيرثالثة 

 مكافقة 1.295 3.46

 مكافقة 1.390 3.74. االجتماع لمناقشتو في أيحٌضر جدكؿ األعماؿ دائمان  2

 مكافقة بشدة 1.213 4.28 .لحضكر االجتماع دائمان مجمكعة المكقع أتكلى دعكة أعضاء  3
 مكافقة بشدة 0.781 4.66 .أتأكد مف عدد الحضكر الكتماؿ النصاب القانكني في كؿ اجتماع 4
 مكافقة 1.196 4.13. أبدأي االجتماع  بتالكًة كمراجعًة محضر االجتماع السابؽ 5
 إال أنو يتـ اتخاذ ،لى الرغـ مف إعدادم الميسبؽ لجدكؿ األعماؿع 6

 .قرارات خارج جدكؿ األعماؿ
 مكافقة 1.295 3.54

 غير مكافقة 1.585 2.59 . دائمان اعأقكـي بكتابة محضر االجتـ 7
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إلى كجكد تبايف في إجابات المبحكثات بيف المكافقة بشدة إلى غير  (1.4)تشير البيانات في الجدكؿ 
، حكؿ اإلجراءات الخاصة باجتماعات الييئة العامة لمجمكعة المكقع، فقد بينت النتائج أف المكافقة

المبحكثات تكافؽ كبشدة عمى ميمة دعكة أعضاء الييئة العامة لمجمكعة المكقع بشكؿ دائـ، كعمى التأكد 
 4.66مف حضكرىف الكتماؿ النصاب القانكني قبؿ البدء باالجتماع، كما ىك مثبت بالمتكسطات الحسابية 

كىذا مؤشر جيد عمى اىتماـ الجمعيات التعاكنية في حضكر أعضائيا كتكاصميـ .  عمى التكالي4.28ك
كحدة التنمية التعاكنية، )معيا، غير أف الباحثة ترل أف ميمة دعكة األعضاء مف مياـ أمينة السر 

ميمة عقد اجتماعا رسميا مرة عمى : كما بينت النتائج مكافقة المبحكثات عمى أداء المياـ التالية. (2002
األقؿ كؿ ثالثة أشير، كميمة تحضير جدكؿ األعماؿ دائما لمناقشتو في االجتماع، كميمة مراجعة 

محضر االجتماع السابؽ قبؿ البدء باالجتماع الحالي، كالمكافقة عمى مسؤكلية اتخاذ قرار خارج جدكؿ 
 عمى 3.54، 4.13، 3.74، 3.46األعماؿ كما ىك مثبت بالمتكسطات الحسابية التي أخذت المدل مف 

التكالي، كىذا يعزز اىتماـ الجمعيات في التكاصؿ كاالتصاؿ مع أعضائيا في اجتماعاتيا غير أف ىذه 
اتخاذ قرار خارج عف " االجتماعات تعقد بطريقة غير منيجية كىذا ما يؤكد مكافقة المبحكثات عمى فقرة 

 (.3.54)الذم أخذ المتكسط الحسابي " جدكؿ األعماؿ في ذلؾ االجتماع 

 
ككما أف مكافقة المبحكثات عمى ميمة تحضير جدكؿ األعماؿ بشكؿ دائـ كىك مف مياـ أمينة السر في 

كتؤكد الباحثة أف ىذه الظاىرة مكجكدة . الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقع، فإنو يدؿ عمى كجكد خمط باألدكار
في نطاؽ عمؿ ىذه الجمعيات بناء عمى ما لمستو مف المقابالت التي أجرتيا مع معظـ أمينات الصناديؽ 
أنيف يقمف بأدكار ثانكية في عضكية مجمس اإلدارة، أك في عضكية لجنة المراقبة لمجمعية التعاكنية إضافة 

. لدكرىف في الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقع
 

في حيف ترل الباحثة عدـ مكافقة المبحكثات عمى ميمة كتابة محضر االجتماع بشكؿ دائـ، كما ىك مثبت 
، كتعزم الباحثة ذلؾ بناء عمى ما لمستو مف آراء بعض المبحكثات أف ىذه 2.59بالمتكسط الحسابي 

الميمة تتكالىا أمينة الصندكؽ كليس أمينة السر كذلؾ بسبب ضعؼ معظـ أمينات السر في أداء مياميف 
في ىذه الجمعيات مف جية، كأف أمر كتابة محضر االجتماعات فقط لالجتماعات الذم يتكاجد بو حضكر 

مف خارج الجمعية سكاء مف كزارة العمؿ أك مف برنامج التكفير كالتسميؼ في اإلغاثة الزراعية أك مف 
. مؤسسات خارجية يتـ كتابة محضره

 - 0.74 3.77الفقرات كاملة 
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كتخمص الباحثة مما سبؽ بأف االجتماعات تعقد بطريقة غير منيجية عمى الرغـ مف كجكد جدكؿ أعماؿ، 
كأف ىناؾ ظاىرة اختالط األدكار لكؿ مف دكر أمينة الصندكؽ مع دكر أمينة السر كىذا ما يتفؽ مع نتيجة 

. أف الجمعيات التعاكنية تعاني مف ضعؼ الككادر اإلدارية كاختالط األدكار (1994قادكس، )دراسة 
 
 
 
 
 
 

 : مجال حفظ السجالت 2.1.4

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  (2.4)يتككف ىذا المجاؿ مف ثمانية فقرات، كيظير في الجدكؿ 

. المعيارية لمتعرؼ عمى كاقع عمؿ المبحكثات في مجاؿ حفظ السجالت
 

. المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعاى لمتغير حفظ السجالت: 2.4جدكؿ 
 

المتوسط  الفقرات الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الموافقة  

ككثائقيا في الخزائف في مقر مجمكعة المكقع أحتفظي بكافة سجالت  1
 . التعاكنية في المكقعالجمعية

ةمتردد 1.701 3.39  

 مكافقة  1.136 4.15 .كتنظيميا حسب المكاضيعمجمكعة المكقع أحتفظي بمراسالت  2
ـي بكجكد  3  االجتماعات منذي أكؿ اجتماع لمييئة العامة لمجمكعة دفترأىت

 .المكقع لغاية اآلف
 مكافقة  1.603 3.44

ـي بكجكد  4  مف نشاطات كدكرات مجمكعة المكقعممؼ خاص لمنجزات بأىت
 مكافقة  1.294 3.90. تدريبية

ةمتردد 1.436 2.79 .نمكذج خاص لمتقرير اإلدارم لتعبئتوً ب أحتفظ 5  
 مكافقة بشدة  0.706 4.77. ية في ممؼ خاص بيا بشكؿ كامؿ كمرتبماؿأحتفظي بالنماذج اؿ 6
 مكافقة بشدة  0.880 4.59. أحتفظي بالنماذج اإلدارية في ممؼ يسيؿ الكصكؿ إليو 7
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 غير مكافقة 1.542 2.31. الكمبيكتر في تكثيؽ كافة التقارير اإلدارية كالماليةجياز أستخدـي  8
-  0.74 3.67الفقرات كاملة 

 
أف المبحكثات يكافقف كبشدة عمى القياـ بميمة حفظ سجالتيا المالية كاإلدارية  (2.4)يتبيف مف الجدكؿ 

 عمى 4.59 ك4.77بشكؿ مرتب كسيؿ يسيؿ الكصكؿ إلييما، كما ىك مثبت بالمتكسطات الحسابية 
تركيز إجابات المبحكثات كعدـ تشتتيا أقؿ مف الكاحد صحيح الذم يشير إلى التكالي، كبانحراؼ معيارم 

فحسب ما الحظتو . عف الكسط الحسابي، كىذا ما يشير إليو االنحراؼ المعيارم العاـ لمجدكؿ أيضا
الباحثة أثناء زياراتيا الميدانية إلى بعض المكاقع في محافظة جنيف لمتعرؼ عمى طبيعة عمؿ ىذه 

الجمعيات كجدت أف اىتماـ المبحكثات بيذه النماذج ضركرم بسبب استمرار عممية منح القركض كسدادىا 
. إضافة إلى نماذج االنتساب كغيرىا

 
كمف جية أخرل بينت نتائج الجدكؿ السابؽ بمكافقة المبحكثات في االىتماـ بباقي ممفات الجمعية الخاصة 

بمجمكعة المكقع مف المراسالت كممؼ نشاطات الجمعية كدفتر اجتماعات الييئة العامة كما ىك مثبت 
 عمى التكالي، في حيف كانت إجابات المبحكثات بالتردد 3.44 ك3.90 ك4.15بالمتكسطات الحسابية 

حكؿ مسؤكليتي حفظ ىذه السجالت في مقر الجمعية في المكقع، كاالحتفاظ بنمكذج خاص بالتقرير 
كتعزل الباحثة ىذا التردد بسبب .  عمى التكالي2.79 ك3.39اإلدارم كما ىك مثبت بالمتكسطات الحسابية 

عدـ تكفر مقرات لمعظـ المكاقع التابعة لمجمعية كما ىك مكضح مف إجابة المبحكثات عمى السؤاؿ المفتكح 
، ككما الحظتو الباحثة مف زياراتيا الميدانية أف ىناؾ مكاقع ال يتكاجد بيا (1.4الممحؽ )لمحكر التحديات

مقرات كمكاقع يكجد بيا مقرات غير آمنة ال يتـ حفظ السجالت بيا ألسباب منيا تأثر تمؾ المكاقع لما 
تعرضت إليو مكاقع أخرل مف سرقات مثؿ مكقع بيت فكريؾ في محافظة نابمس، يتـ استخداـ بيت أمينة 
الصندكؽ لحفظ مستمزمات الجمعية كعقد االجتماعات، كما يتـ استخداـ أيضا مقر المشركع االستثمارم 

كما أنو يكجد ضعؼ في اعتماد التقارير اإلدارية . لمجمعية في ذلؾ المكقع لمقاء أعضاء الجمعية بو
لتعبئتيا في المكاقع حيث يتـ تعبئتيا بشكؿ ارتجالي كما الحظتو الباحثة في بعض التقارير اإلدارية 

. الخاصة بالمكاقع
 

كبينت المبحكثات عدـ مكافقتيف في القياـ بميمة التكثيؽ باستخداـ جياز الكمبيكتر كما ىك مثبت في 
، كتعزم الباحثة ذلؾ لعدة أسباب منيا عدـ تكفر جياز الكمبيكتر في كافة 2.31المتكسط الحسابي 

المقرات التابعة لمجمعية التعاكنية في محافظات شماؿ الضفة باستثناء الجمعية في محافظة جنيف حيث 
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كسبب آخر يعكد إلى الضعؼ الذم تعاني . UNDPاستطاعت تزكيد مقراتيا بجياز كمبيكتر بدعـ مف 
منو المبحكثات بشكؿ عاـ حكؿ استخداـ جياز الكمبيكتر عمى الرغـ مف تدريب المبحكثات عمى جياز 

، غير أنو بسبب عدـ المتابعة المستمرة مف قبؿ الجمعية (Word + Excell)الكمبيكتر لكؿ مف البرامج 
إضافة إلى األسباب السابقة، يتـ اعتماد تكثيؽ التقارير . المركزية  تفضؿ المبحكثات عدـ استخدامو

اإلدارية كالمالية عمى رئيسة الجمعية أك أمينة الصندكؽ المركزية بشكؿ عاـ حتى إف كانت المكاقع تحتكم 
عمى جياز الكمبيكتر، مما يتبيف أف ميمة إعداد التقارير اإلدارية كالمالية تقع عمى عاتؽ الجمعية 

. المركزية، مع العمـ أف ىذه التقارير مف صمب عمؿ المكاقع
 

مما سبؽ تخمص الباحثة لالستنتاج بأف عممية التكثيؽ الخاصة بأعماؿ الجمعية محاسبية كانت أك إدارية 
تقع عمى مسؤكلية أمينة الصندكؽ في بيكتيف، كتتـ بشكؿ يدكم ليس باستخداـ جياز الكمبيكتر، كأف 

التركيز ينصب عمى األعماؿ المحاسبية أكثر منيا في األعماؿ اإلدارية لقمة االحتفاظ بالتقارير اإلدارية 
. لتعبئتيا، كضعؼ دكر أمينة السر أيضان 

 
 : مجال اتخاذ القرار3.1.4

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  (3.4)يتككف ىذا المجاؿ مف خمس فقرات، كيظير في الجدكؿ 

. المعيارية لمتعرؼ عمى كاقع عمؿ المبحكثات في مجاؿ اتخاذ القرار
 

. المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعاى لمتغير اتخاذ القرار: 3.4جدكؿ 
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مكافقة جميع المبحكثات دكف استثناء بخصكص عممية اتخاذ القرار في  (3.4)بينت النتائج في الجدكؿ 
، فكانت مكافقة المبحكثات بشدة عمى ميمة مشاركة أعضاء الييئة اإلدارية في عمميتي صنع الجمعية

 عمى التكالي، بينما كافقت باقي 4.36 ك4.49القرار كاتخاذ القرار كما ىك مثبت في المتكسطات الحسابية 
أفراد الدراسة عمى أف مسؤكلية اتخاذ القرار تتـ بصكرة مريحة دكف التأثر بكجكد المرشدة الميدانية في 

، ككنو الطرؼ الممكؿ لمجمعية التعاكنية، كترل 3.67اإلغاثة الزراعية كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 
الباحثة ىنا إف مبدأ استقاللية اإلدارة لمجمعيات التعاكنية غير متكفر عمى الرغـ مف رضا المبحكثات عمى 
كجكد الطرؼ الممكؿ خاصة في عممية اتخاذ القرار كباألخص أف المرشدة الميدانية لالغاثة الزراعية ليا 

دكر مزدكج في الجمعيات التعاكنية في كؿ مف عضكية مجمس اإلدارة كعضكية الييئة اإلدارية في 
مجمكعة المكقع التابعة لمجمعية حسب ما الحظتو الباحثة مف خالؿ المقابالت التي أجرتيا معيف كيؤكد 

بأف إدارة لجاف : " في جامعة بيرزيت (2003)ذلؾ أيضا ما عبرت عنو دراسة برنامج التعميـ المستمر 
األكلى كىي مف خالؿ اتفاقيات : اإلغاثة الزراعية تعمؿ عمى ضبط كمراقبة عمؿ ىذه الجمعيات بطريقتيف

الشراكة المكقعة مع الجمعيات المركزية التي تعطي لجاف اإلغاثة السمطة الكافية التخاذ القرارات كالتي 
كثانيا مف خالؿ كجكد ممثمي لجاف اإلغاثة . تحدد أيضان الفمسفة كالشركط التي عمى الجمعية أف تتبناىا

كفي معظـ الحاالت، فإف رئيس مجمس اإلدارة أك أميف . كأعضاء في المجالس اإلدارية لمجمعيات المركزية
 ".الصندكؽ ىـ مف مكظفي لجنة اإلغاثة الزراعية

 

المتوسط  الفقرات الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الموافقة 

أيشارؾ الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقع في عممية صنع القرار لمقضايا  1
 .الخاصة بأنشطة الجمعية التعاكنية

 مكافقة بشدة 1.023 4.49

أشارؾ الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقع في إتخاذ القرار لمقضايا الخاصة  2
 .بأنشطة الجمعية برأم األغمبية

 مكافقة بشدة 1.181 4.36

الييئة اإلدارية لمجمكعة عضاء أتخاذ القرار مع إأشعر بالراحة في  3
 .دكف أف أتأثر بكجكًد المرشدة الميدانية في اإلغاثة الزراعيةالمكقع 

 مكافقة  1.383 3.67

قتصادية كأحد المعايير الكاجب إأعتمد دائمان عمى كجكد دراسة جدكل  4
.  االنتاجيةتكفرىا إلتخاذ قرار منح القركض

 مكافقة  1.048 3.49

تخاذ قرار بشكؿ فردم دكف المجكء لمشاركة إأشعر أحيانان بكجكب  5
.  الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقععضاءأ

 مكافقة  1.355 3.49

 -  0.73 3.90الفقرات كاملة 
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اعتماد المبحكثات في اتخاذ قرار منح : " في حيف كانت إجابات المبحكثات بالمكافقة سياف حكؿ الميمتيف
الشعكر أحيانا بكجكب اتخاذ قرار بشكؿ فردم دكف " ، ك"القركض االنتاجية عمى الجدكل االقتصادية

، كتعمؽ الباحثة عمى أف عممية اتخاذ 3.49كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي " المجكء لمشاركة األعضاء
جاء بناء عمى ما " مشاركة أعضاء المجمكعة في عممية اتخاذ القرار" القرار الفردم المناقض لنتيجة الفقرة 

لمستو الباحثة مف آراء بعض المبحكثات في تعميقيف عمى ىذا المكضكع بأنيف يتماشيف مع المثؿ القائؿ 
، كىذا برأم الباحثة غير مقبكؿ ألف يطبؽ في الجمعيات التعاكنية ألنو يقمؿ مف انتماء "شاكرىـ كخالفيـ"

. أعضائيا إلى جمعيتيف كمعارض لمبدأ الديمقراطية في إدارة الجمعيات التعاكنية
 

كتستنتج الباحثة مما سبؽ أف ىذه الجمعيات التعاكنية تكاجو معيؽ مف قبؿ إدارتيا كمخططييا متمثمة 
بأف مف  (1991الزغمكرم، )بخرؽ مبدأ الديمقراطية في إدارة الجمعيات التعاكنية، كىذا يتفؽ مع دراسة 

ككما أف عممية اتخاذ القرار تتـ . معيقات الجمعيات التعاكنية أنيا تعاني مف خرؽ في مبادئيا التعاكنية
بشكؿ مركزم كىذا ما يؤكده دراسة برنامج التعميـ المستمر في جامعة بيرزيت، كما تتفؽ مع نتيجة دراسة 

أف معظـ مؤسسات التمكيؿ األصغر تتخذ قراراتيا بصكرة مركزية تثقميا إجراءات  (1997براندسما، )
.  بيركقراطية

 
 
 

 : مجال التقارير4.1.4

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  (4.4)يتككف ىذا المجاؿ مف خمس فقرات، كيظير في الجدكؿ 

. المعيارية لمتعرؼ عمى كاقع عمؿ المبحكثات في مجاؿ التقارير
 

 .المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعاى لمتغير التقارير: 4.4جدكؿ 
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إلى نكع التقارير الذم تتعامؿ بو المبحكثات، كتناؿ التقارير المالية  (4.4)تكضح النتائج في الجدكؿ 
النصيب األكبر مف مكافقة المبحكثات كبشدة عمى فيمو كتحميمو لممقدرة عمى متابعة األعضاء المنتسبات 

بانحراؼ معيارم أقؿ مف الكاحد صحيح الذم ، ك4.45كالمقترضات كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 
يشير إلى تمركز إجابات المبحكثات كعدـ تشتتيا، كىذا مؤشر جيد يدؿ عمى أف المبحكثات متمكنات مف 

. تأدية مياميف المحاسبية كقدرتيف عمى متابعة المنتسبات كالمقترضات مف الجمعية
 

بينما أشارت النتائج بأف المبحكثات يعتمدف عمى سجالت الجمعية في كتابة التقرير اإلدارم، كلدييف قدرة 
ككما  .  عمى التكالي3.67 ك3.62لغكية في التعبير عند كتابتو كما ىك مثبت بالمتكسطات الحسابية 

تبيف تردد المبحكثات في تقديميف لمجمعية المركزية تقريرا مرة عمى األقؿ كؿ ثالثة أشير كما ىك مثبت 
، مما يدؿ عمى قمة اىتماـ الييئة اإلدارية لمجمعية األـ لحصكليا عمى ىذه 3.23بالمتكسط الحسابي 

التقارير كما يؤكد ذلؾ تردد اىتماـ المبحكثات في االحتفاظ بنمكذج لمتقرير اإلدارم كما ىك مثبت بالنتيجة 
كأيضا بينت النتائج تردد المبحكثات في كتابة مقترح المشاريع كما ىك مثبت بالمتكسط . (8.4)في الجدكؿ 
، كيعزل ىذا التردد بناء عمى ما لمستو الباحثة مف خالؿ المقابالت أف المبحكثات غير 2.82الحسابي 

متمكنات مف كتابة ىذا النكع مف التقارير عمى الرغـ مف حصكليف عمى دكرة تدريبية بذلؾ لكف بشكؿ 
نظرم فقط كعدـ تطبيقو بشكؿ عممي مما يؤثر عمى قدرتيف في كتابة ىذه التقارير، كيتضح مف إجابة 

باحتياجيا لدكرة تدريبية  (2.4الممحؽ )بعض المبحكثات عمى السؤاؿ المفتكح لمحكر اإلحتياجات التدريبية 
%. 5.6في كتابة التقارير كالمراسالت اإلدارية كالتي نسبتيا 

المتوسط  الفقرات الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
الموافقة 

أقدـي تقريران كامالن عف منجزات الجمعية في المكقع إلى الييئة االدارية لمجمعية األـ  1
 .مرةن عمى األقؿ كؿ ثالثة أشير

ة متردد 1.441 3.23

مكافقة  1.132 3.67. لدىم قدرة لغكية في التعبير عند كتابة التقرير اإلدارم 2
مكافقة  1.369 3.62 .التقرير اإلدارمسجالت مجمكعة المكقع لكتابة ألجأي إلى  3
  الييئة العامة لمجمكعة المكقععضاءأعمى اإلدارية كالمالية أقـك بعرض التقارير  4

. لمناقشتيا
مكافقة  1.308 3.64

5 
 0.759 4.45.  مجمكعة المكقع القدرة عمى فيـ كتحميؿ التقرير المالي لمناقشتو مع أعضاءعندم

مكافقة 
بشدة 

ة متردد 1.295 2.82.  كتابة مقترح المشاريع في ميارةن أمتمؾي  6
-  0.83 3.57الفقرات كاملة 
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مما سبؽ تخمص الباحثة لالستنتاج بأف المبحكثات متمكنات مف التعامؿ مع التقارير المالية في متابعة 

أعضائيا، أكثر مف التقارير اإلدارية كىذا مؤشر يدؿ عمى تركيز عمؿ ىذه الجمعيات عمى الجانب المالي 
أكثر مف اإلدارم، عمى الرغـ مف أف المبحكثات لدييف المقدرة كاالستعداد لكتابة تقارير إدارية غير أف 

النتائج تشير إلى عدـ انتظاميف في تقديـ التقارير اإلدارية بشكؿ متكاصؿ، مما يدؿ عمى عدـ كجكد نظاـ 
برنامج التعميـ المستمر، )تقارير منتظمة بيدؼ الحصكؿ عمى آخر المستجدات كىذا يتفؽ مع دراسة 

. في تقييـ الجمعيات التعاكنية بالجكانب اإلدارية كالمالية (2003
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :مجال المتابعة واإلشراف 5.1.4

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  (5.4)يتككف ىذا المجاؿ مف تسع فقرات، كيظير في الجدكؿ 

. لمتعرؼ عمى كاقع عمؿ المبحكثات في مجاؿ المتابعة كاإلشراؼ
 

 .المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعاى لمجاؿ المتابعة كاإلشراؼ: 5.4جدكؿ 

 



 

 200 

بمكافقة المبحكثات بشدة عمى ست فقرات مف أصؿ تسع فقرات في مجاؿ ( 5.4)تجانست نتائج الجدكؿ 
متابعة المبحكثات في تنفيذ القرار المتخذ، كمتابعتيف المالية : المتابعة مف حيث أداء المياـ التالية

ألعضاء الجمعية، كتقديـ الكشكفات المالية شيريا إلى الييئة اإلدارية لمجمعية األـ، كحصكليف منيا عمى 
 عمى 4.44، 4.85، 4.69، 4.54المتابعة لممياـ التي تقـك بيف، كما ىك مثبت بالمتكسطات الحسابية 

بأف الجمعيات التعاكنية تفتقر إلى االتصاؿ  (1991)التكالي، كىذه النتيجة تتناقض مع دراسة الزغمكرم 
. بيف الجسـ اإلدارم مع جسـ الجمعية التعاكنية كغياب إشراؼ كمتابعة مجمس اإلدارة لمجياز اإلدارم

 
كما تكافؽ المبحكثات كبشدة عمى حصكليف التعميمات مف قبؿ الطرفيف اإلغاثة الزراعية كالييئة اإلدارية 

كىذه النتيجة تؤكد عدـ .  عمى التكالي4.41، ك4.64لمجمعية األـ كما ىك مثبت بالمتكسطات الحسابية 
استقاللية الجمعيات التعاكنية في إدارتيا نظرا التباع المبحكثات تعميمات العمؿ مف الجمعية نفسيا كمف 

اإلغاثة الزراعية، كىذا يعتبر خرؽ لمبدأ استقاللية اإلدارة في الجمعيات التعاكنية أيضا، ككذلؾ األمر تتفؽ 
بأف مف معيقات الجمعيات التعاكنية أنيا تعاني مف خرؽ في  (1991)ىذه النتيجة مع دراسة الزغمكرم 

. مبادئيا التعاكنية

المتوسط  الفقرة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
التعميق المعياري 

دكثيا  1 أيتابع تنفيذ القرار بدقة لتصحيح األخطاء إف كيجدت كتفادم تكرار حي
 .مستقبالن 

 مكافقة بشدة 0.790 4.54

ؿ  أيتابع 2 األعضاء بسداد اإللتزامات المالية باستخداـ التقرير المالي الميفصى
. لذلؾ

 مكافقة بشدة 0.731 4.69

 مكافقة بشدة 0.432 4.85 .كشفان ماليان شيريان مدعمان بكصكالت مالية إلى أمينة الصندكؽ المركزية أقدـ 3
ةمتردد 1.646 3.23.  مدقؽ الحسابات بشكؿ مستمرمالية مف أحصؿي عمى متابعة  4  
لممياـ اإلدارية التي أقـك أحصؿي عمى متابعة الييئة االدارية لمجمعية األـ  5

 .بيا
 مكافقة بشدة 0.718. 4.44

جمعية األـ في حفظ السجالت ؿأحصؿ عمى متابعة دكرية مف لجنة المراقبة ؿ 6
 .كترتيبيا كفؽ األصكؿ بشكؿ دكرم

ـ.غ 1.192 2.00  

ات جتماعااألـ نسخة مف محضر  الييئة االدارية لمجمعيةتطمب مني  7
 .المكقع مجمكعة

ةمتردد 1.508 2.79  

 مكافقة بشدة 0.628 4.64. أتمقى تعميمات العمؿ مف المرشدة الميدانية في اإلغاثة الزراعية 8
 مكافقة بشدة 0.938 4.41. أتمقى تعميمات العمؿ مف المرشدة الميدانية كمف الييئة اإلدارية لمجمعية األـ 9

-  0.47 3.95الفقرات كاملة 
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بينما كانت نتائج المبحكثات في الجدكؿ السابؽ حكؿ مكافقتيف لمحصكؿ عمى متابعة مالية مف قبؿ مدقؽ 
الحسابات كمف متابعة الييئة اإلدارية لمجمعية األـ بطمبيا نسخة مف محضر اجتماعاتيا بالتردد، كما ىك 

 عمى التكالي، كتعمؽ الباحثة عمى متابعة مدقؽ الحسابات بناء 2.79 ك3.23مثبت بالمتكسطات الحسابية 
عمى آراء المبحكثات مف خالؿ المقابالت معيف أنو يتابع أمينة الصندكؽ المركزية كىي بالمقابؿ تقـك 

. بمتابعتيف
 

 في حيف تبيف أف متكسط إجابات المبحكثات حكؿ حصكليف عمى متابعة لجنة المراقبة بعدـ المكافقة، 
تحمؿ الباحثة ذلؾ بناء عمى ما لمستو مف المقابالت مع بعض أعضاء لجاف المراقبة أنو ال يجد متابعة كال 

اىتماـ في نكع المياـ الكاجب القياـ بيا سكاء مف قبؿ الجمعية العمكمية نفسيا أك مف قبؿ الجيات 
المختصة بالجمعيات التعاكنية، كأنيا تسمية دكف فعؿ، كتؤكد الباحثة الالمباالة لعمؿ ىذه المجاف بعد 
إجراء مقابمة مع المسؤكليف في اإلدارة العامة لمتعاكف في كزارة العمؿ أف التقرير الكاجب تقديمو في 

اختيارم كليس إجبارم إلنو يجب تركيز الجيكد عمى أمينات الصناديؽ : "اجتماعات الييئة العمكمية ىك
، 2006مدير قسـ المحاسبة كالتدقيؽ في كزارة العمؿ، نكفمبر )" أم في الجانب المالي أكثر مف غيره

بأف الجمعيات التعاكنية تعاني مف ضعؼ  (2007)، كىذا يتفؽ مع دراسة كد كآخركف (اتصاؿ شخصي
الدعـ اإلدارم مف الجيات المختصة، كما تستنتج أيضا بأف عمؿ ىذه المجاف غير فعالة في جمعياتيا 

بأف الجمعيات التعاكنية ضعيفة مف قبؿ لجاف المراقبة بعدـ  (1990العزب، )كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
. تكفر أساليب رقابية فعالة، ككما أف دكر لجاف المراقبة غير فعاؿ في ىذه الجمعيات التعاكنية

 
تستنتج الباحثة مما سبؽ أف الجمعية التعاكنية غير مستقمة في إدارتيا مف قبؿ أعضائيا، كدليؿ عمى ذلؾ 
تتمقى أمينات صناديؽ المجمكعات تعميمات العمؿ مف المرشدة الميدانية في اإلغاثة الزراعية، كأف عمؿ 

. ىذه الجمعيات قكية مف ناحية المتابعة المالية كضعيفة مف ناحية المتابعة اإلدارية
  

 :مجال الوصف الوظيفي 6.1.4

 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  (6.5)يتككف ىذا المجاؿ مف خمس فقرات، كيظير في الجدكؿ 

. المعيارية لمتعرؼ عمى كاقع عمؿ المبحكثات في مجاؿ الكصؼ الكظيفي
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 .المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعاى لمتغير الكصؼ الكظيفي: 6.5جدكؿ 

 
إلى كجكد تبايف في إجابات المبحكثات بيف المكافقة كالتردد حكؿ  (6.5)بينما تشير نتائج الجدكؿ السابؽ 

كجكد كصؼ كظيفي كاضح في الجمعيات التعاكنية، فقد تبيف تأكيد المبحكثات كبشدة عمى مكافقتيف بأداء 
مزدكج لمياميف كلمياـ األعضاء في الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقع، ككذلؾ مكافقتيف عمى إشراؼ الييئة 
اإلدارية لمجمعية األـ عمى المياـ المنكطة بدكرىف كأمينة صندكؽ كما ىك مثبت بالمتكسطات الحسابية 

 عمى التكالي، كتحمؿ الباحثة سبب انفراد أمينة الصندكؽ في العمؿ بناء عمى المقابالت 4.28 ك4.21
التي أجرتيا مع المبحكثات في المكاقع ىك عدـ كجكد مساعدة ألمينة الصندكؽ مف جية، كضعؼ معظـ 

أمينات السر في أداء مياميف مف جية أخرل، لسبب قمة حراكيف مما أثر ذلؾ عمى تمقييف الدكرات 
التدريبية في المقر المركزم لمجمعية التعاكنية خارج المكقع، كبالتالي تكلي الييئة اإلدارية لمجمعية األـ 
المياـ كالمسؤكليات إلى أمينة الصندكؽ، كتدؿ ىذه النتائج عمى رضا الييئة اإلدارية لمجمعية األـ عمى 

.  طريقة العمؿ ىذه مف خالؿ إشرافيا عمى المياـ المنكطة بيف
 

المبحكثات في طمب المساعدة مف أعضاء اإلدارة كقت الحاجة كما ىك مثبت كبينت النتائج مكافقة 
. ، كىذا يدؿ عمى كجكد تعاكف بيف األعضاء فيما بينيف في الجمعيات التعاكنية3.92بالمتكسط الحسابي 

في حيف بينت النتائج تردد المبحكثات في كجكد كصؼ كظيفي كاضح كمف تفكيض بعض مياميف 
 عمى التكالي، كىذا 3.28 ك3.31ألعضاء الييئة اإلدارية لممجمكعة كما ىك مثبت بالمتكسطات الحسابية 

المتوسط  الفقرة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
التعميق المعياري 

عضاء الييئة أ كبالمياـ المنكطة ب،يكجد كصؼ كظيفي لممياـ كالمسؤكليات المناطة بي 1
ةمتردد 1.490 3.31. لمكقع بشكؿ كاضح كميفصؿمجمكعة ااإلدارية ؿ  

لمكقع مجمكعة اقـك بمياـ األعضاء في الييئة اإلدارية ؿأ ،لمياـ التي أقكـي بياؿباإلضافة  2
مكافقة  1.080 4.21. في نفس الكقت

 بشدة
 مكافقة 1.421 3.92. لمكقع كقت الحاجة ليامجمكعة ادارية ؿإللييئة ااعضاء أألجأ إلى طمب المساعدة مف  3
لمكقع بيدؼ تسييؿ مجمكعة ا الييئة االدارية ؿألعضاءأقـك بتفكيض بعض المياـ  4

ةمتردد 1.669 3.28. إنجاز األعماؿ في الكقت المحدد  

 0.759 4.28. تشرؼ الييئة االدارية لمجمعية األـ عمى متابعة المياـ الخاصة بمنصبي 5
مكافقة 
 بشدة

-  0.86 3.8الفقرات كاملة 
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أف مؤسسات التمكيؿ األصغر تفتقر إلى بياف كاضح عف  (1998براندسما شكالي، )يتفؽ مع دراسة 
. مياميا

 
كتخمص الباحثة لالستنتاج مما سبؽ أف أمينات الصناديؽ يعممف بشكؿ انفرادم في المكاقع لعدـ كجكد 
مساعدة ألمينة الصندكؽ كلضعؼ أمينات السر مما يدؿ رفض أمينات الصناديؽ تفكيض بعض المياـ 

.  إلييف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اإلجابة عمى التساؤل الثاني  2.4

 
التوفير والتسميف النسوية التعاونية في محافظات شمال في جمعيات ت ما االحتياجات التدريبية لمعامال

 فمسطين؟
 

. المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعاى لمجاؿ االحتياجات التدريبية: 7.4جدكؿ 
 

المتوسط  الفقرة الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجة 
االحتياج 

كبيرة  1.306 3.61 .ميارة تكزيع المياـ كالمسؤكليات اإلدارية لألجيزة اإلدارية في الجمعية التعاكنية 1
كبيرة  0.968 3.90 .الييكؿ التنظيمي كفكائده كمكقعي بالعمؿ في ىيكمية الجمعية التعاكنية 2
متكسطة  1.191 2.95. استخداـ التقرير المالي في متابعة سداد االلتزامات المالية مف أعضاء مجمكعة المكقع 3
كبيرة  1.032 3.74. المتابعة بيف ما تـ التخطيط لو كما تـ تنفيذه إداريان كماليان عمى أرض الكاقع 4
كبيرة  1.280 3.69. كتابة التقارير اإلدارية كمحاضر االجتماعات كالمراسالت الخاصة بالجمعية التعاكنية 5
كبيرة  1.247 4.15 .(المحمية كاألجنبية)كتابة مقترح لممشاريع كتقديميا لممؤسسات المانحو  6
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كبيرة  1.023 4.18. اقبعمؿ أ تيلمكقع اؿمجمكعة اؿإعداد الميزانية العمكمية كقائمة الدخؿ كالخسائر  7
متكسطة  1.204 3.15 .تنسيؽ االجتماعات كالمقاءات مع الييئة العامة لمجمكعة المكقع 8
كبيرة  1.209 3.56 .ميجدم كميفيدعقد االجتماعات بشكؿ  9

كبيرة  1.188 3.44. المشاركة في عممية صنع القرار في الجمعيات التعاكنية 10
 متكسطة 1.356 2.95. ميارة ترتيب الممفات كالسجالت كحفظيا كفؽ األصكؿ 11
كبيرة  1.151 4.13. استخداـ جياز الكمبيكتر في عممية تكثيؽ األعماؿ اإلدارية كالمالية 12
كبيرة  1.337 3.72. ميارة تركيج فكرة الجمعية كنشرىا 13
كبيرة  1.306 3.61.  العالقات العامة داخؿ كخارج منطقة الجمعيةدكرة في 14

-  0.66 3.63الفقرات كاملة 
 

احتياج المبحكثات بدرجة كبيرة عمى أغمب الفقرات الخاصة باالحتياجات  (7.4)يتضح مف خالؿ الجدكؿ 
:  التدريبية كالشاممة لممجاالت الستة في المحكر الثاني كىـ

، كالتي تتحدث عف الحاجة المتعمقة 9 ك 8المجاؿ األكؿ كىك االجتماعات مف خالؿ الفقرتيف رقـ  (1
، بدرجة احتياج تدريبي 3.15بالتنسيؽ لعقد االجتماعات كالتي حازت عمى متكسط حسابي قدره 

بينما كانت الحاجة المتعمقة بعقد االجتماعات بشكؿ مجدم كمفيد حازت . متكسطة عمى المقياس
، بدرجة احتياج تدريبي كبيرة عمى المقياس كما يؤكد ذلؾ نتيجة 3.56عمى متكسط حسابي 

ف دؿ ىذا عمى شيء  (1.4)الجدكؿ  الذم أشار إلى سماح اتخاذ قرار خارج جدكؿ األعماؿ كا 
فإنما يدؿ عمى الفكضى كعدـ النظاـ التي تتكاجد أثناء االجتماعات كخاصة أنو ال يكثؽ محاضر 

 .االجتماعات بشكؿ دائـ، كقمة متابعة الييئة اإلدارية لطمبيا نسخة مف ىذه المحاضر

، كالذم يبيف الحاجة المتعمقة 12 ك11المجاؿ الثاني كىك األرشفة مف خالؿ الفقرتيف رقـ  (2
باستخداـ نظاـ األرشفة اليدكم كاآللي، حيث اتضح أف الحاجة لحفظ السجالت كالدفاتر كترتيبيا 

في . ، بدرجة احتياج تدريبي متكسطة عمى المقياس2.95كفؽ األصكؿ أخذت المتكسط الحسابي 
حيف كانت الحاجة المتعمقة باستخداـ جياز الكمبيكتر في عممية التكثيؽ كبيرة كما ىك مبيف 

، كيعكد السبب في ذلؾ الزدياد عدد أعضاء الييئة العامة لمجمكعة 4.13بالمتكسط الحسابي 
المكقع كما يمحقو مف ازدياد في العمؿ اإلدارم كالمالي مما يساعد عمى تخفيؼ عبء األرشفة 
اليدكم كخاصة أف السجالت كالدفاتر تحفظ في بيكت أمينات الصناديؽ مف جية، كمف جية 

كيدؿ تأكيدىف عمى حاجتيف . أخرل مف أجؿ مكاكبة التطكرات التكنكلكجية في الكقت الحالي
لمتدريب عمى جياز الكمبيكتر ىك تكرار إجابة بعض المبحكثات عمى السؤاؿ المفتكح مف ىذا 

 .مف المجاكبات ليذا السؤاؿ% 66بنسبة  (2.4الممحؽ  )المحكر 
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، كالتي تنص عمى الحاجة المتعمقة 10المجاؿ الثالث كىك اتخاذ القرار مف خالؿ الفقرة رقـ  (3
، بدرجة 3.44بمشاركة األعضاء في عممية صنع القرار، كالتي نالت عمى متكسط حسابي قدره 

احتياج تدريبي كبيرة، كبرأم الباحثة أف ىذه الدكرة ميمة نظراى ألف عممية صنع القرار لغاية مرحمة 
اتخاذ القرار يعد أمر بالغ األىمية بالنسبة لمجمعيات التعاكنية مف خالؿ أحد مبادئيا كىك 

الديمقراطية في إدارة الجمعيات التعاكنية بأف لكؿ عضك صكت كاحد ميما كانت عدد أسيمو مما 
 .يدؿ عمى أف الجميع مسؤكؿ أماـ الجمعية

، حيث حازت الحاجات المتعمقة بكتابة 7  ك6 ك5المجاؿ الرابع كىك التقارير مف خالؿ الفقرات  (4
التقارير اإلدارية كمحاضر االجتماعات كالمراسالت، كبكتابة مقترح المشاريع، كبإعداد الميزانية 

 عمى 4.18 ك4.15 ك3.69العمكمية كقائمة الدخؿ كالخسائر بالمتكسطات الحسابية قدرىا 
مما يدؿ عمى ضعؼ األعضاء كأمينات . التكالي، كبدرجة احتياج تدريبي كبيرة عمى المقياس

الصناديؽ في إنجاز تمؾ التقارير عمى الرغـ مف كجكدىف في العمؿ الطكعي لفترة طكيمة كخاصة 
 مف أمينات الصناديؽ متطكعات مف أربع إلى أكثر مف ست سنكات، نظرا إلى أىمية 79.5أف 

 .تمؾ التقارير مف كجية نظرىف

، كالتي تشير إلى عممية المتابعة المالية 4 ك3المجاؿ الخامس كىك المتابعة مف خالؿ الفقرتيف  (5
كاإلدارية، فقد نالت الحاجة المتعمقة بالمتابعة المالية ألعضاء الجمعية باستخداـ التقرير المالي 

، كبدرجة احتياج تدريبي متكسطة، بينما نالت الحاجة المتعمقة 2.95بالمتكسط الحسابي قدره 
، 3.74بمتابعة تنفيذ ما تـ تخطيطو إداريا كماليا عمى أرض الكاقع بالمتكسط الحسابي قدره 

كبدرجة احتياج تدريبي كبيرة عمى المقياس، كيعكد السبب لمثؿ ىذه الحاجة ىك ضعؼ االىتماـ 
 .بالجانب اإلدارم في ىذه الجمعيات كالذم يعتبر مرادؼ األىمية لمجانب المالي

، حيث تنص الفقرتاف عمى 2 ك1المجاؿ السادس كىك الكصؼ الكظيفي مف خالؿ الفقرتيف  (6
الحاجة المتعمقة باكتساب ميارة تكزيع المياـ كالصالحيات اإلدارية لألعضاء اإلدارييف في 

مجمكعة المكقع، كعمى التعرؼ عمى الييكمية التنظيمية كفكائده كالمتيف حازتا عمى المتكسطات 
كالسبب في ذلؾ حاجة أمينات .  عمى التكالي، كبدرجة احتياج تدريبي كبيرة3.9 ك3.61الحسابية 

الصناديؽ في تخفيؼ األعباء اإلضافية عمييف باعتبارىف يعممف بانفراد في الييئة اإلدارية 
. لمجمكعة المكقع، كأف تتـ اإلدارة بمشاركة كافة األعضاء بالتساكم حسب مياـ كؿ منيف

باإلضافة لدعـ ىذا المجاؿ البد مف تزكيدىف بدكرة تدريبية عف الييكمية التنظيمية لمجمعية يساعد 
عمى زيادة كعي أعضائيا بأف الجمعيات التعاكنية ليا كياف مستقؿ دكف تدخؿ جيات خارجية 

 .لممقدرة عمى إدارتيا باستقاللية كديمقراطية
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المجاؿ األخير كىك يتعمؽ بمجاؿ اإلعالـ كالعالقات العامة، حيث نالت ىاتيف الحاجتيف عمى  (7
 عمى التكالي كبدرجة احتياج تدريبي كبيرة، كتعتبر 4.15 ك3.72المتكسطات الحسابية قدرىما 

كسيمة اإلعالـ الكسيمة األسيؿ مف أجؿ زيادة كعي أعضاء الجمعيات التعاكنية كالمجتمع أيضا 
بينما تساعد العالقات العامة عمى تسييؿ عمميتي التنسيؽ كالتشبيؾ مع مؤسسات . عف التعاكف

خارجية مما يعكد بالفائدة عمى الجمعية في الحصكؿ عمى تمكيؿ كتقديـ خدمات إجتماعية إلى 
أعضائيا، كما يثبت ذلؾ ىك إجابة بعض المبحكثات عمى السؤاؿ المفتكح لمحكر اإلحتياجات 

باحتياجيف إلى دكرة مخاطبة المؤسسات األجنبية، كدكرة في كتابة مقترح  (2.4الممحؽ )التدريبية 
 .المشاريع لمحصكؿ عمى تمكيؿ، كدكرة لغة إنجميزية لممقدرة عمى التعامؿ مع المؤسسات األجنبية

 

 
اإلجابة عمى التساؤل الثالث  3.4

 
التوفير والتسميف جمعيات في المبحوثات أثناء تطوعين  التي تواجو  والماليةما التحديات اإلدارية

 فمسطين؟الضفة الغربية في النسوية التعاونية في محافظات شمال 
 

. المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية تبعاى لمتغير التحديات اإلدارية كالمالية: 8.4جدكؿ 
 

المتوسط  الفقرات الرقم 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

التعميق 

لفترةو طكيمةو خاصة مع ازدياد عدد أعضاء في إدارة كمتابعة نشاطات الجمعية إنفرادم  1
. الييئة العامة لمجمكعة المكقع

مكافقة  1.246 3.97

القياـ بدكر ميزدكج كأمينة صندكؽ في الييئة االدارية لمجمكعة المكقع، كعضكة في  2
 .الييئة اإلدارية لمجمعية األـي في نفس الكقت

مترددة  1.522 3.00

مكافقة بشدة  0.832 4.69. اثبات دكرم كمتطكعة في األعماؿ اإلدارية كالمالية بكفاءة كفاعمية 3
مكافقة  1.356 3.72. تبعية قرارات الجمعية التعاكنية إلى برنامج التكفير كالتسميؼ في اإلغاثة الزراعية 4
ر القرار اإلنتخابي 5 َي َن َى  الكفاءة أكثر منيا عمى كالفئكية السياسية أ عمى العائمية تأثى

. كالخبرة
غير مكافقة  1.248 2.38

تحقيؽ أىداؼ مزدكجة لكؿ مف برنامج التكفير كالتسميؼ لإلغاثة الزراعية كأىداؼ  6
. الجمعيات التعاكنية في نفس الكقت

مكافقة  1.056 4.13

مكافقة  1.246 3.64 .أعضاء الييئة العامة لمجمكعة المكقعتدني المستكل التعميمي ألغمب  7
مكافقة  1.260 3.79.  ممارستياكقمةء التعاكف ل بمبادالييئة العامة لمجمكعة المكقع أعضاءضعؼ فيـ  8
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مكافقة  1.315 3.46. حصرالكقت المخصص لألعماؿ المحاسبية لساعتيف فقط في األسبكع 9
مكافقة  1.352 3.59. ضعؼ أنظمة االتصاؿ بيف الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقع مع ىيئتيا العامةو  10
مترددة  1.327 3.23 .عدـ كفاية نسبة رسـك الخدمة لمقرض لتغطية التكاليؼ المترتبة عمى منح القرض 11
غير مكافقة  1.310 2.47. ألعضاء مجمكعة المكقعتحميؿ التقرير المالي الميفصؿ مقدرتي عمى ضعؼ  12
مكافقة  1.290 4.11. ضعؼ المقدرة في جذب تمكيؿ خارجي مف المؤسسات المحمية كاألجنبية في المنطقة 13
مترددة  1.680 3.38. عدـ كجكد محاـو لمجمعية التعاكنية لممساعدة في تحصيؿ مستحقاًتيا المالية 14
يشكؿ مكضكع الفائدة عمى القركض مشكمة لدل أعضاء الييئة العامة لمجمكعة المكقع  15

. باعتبارىا حراـ
مترددة  1.432 3.28

تذبذيب سداد االلتزامات المالية ألعضاء مجمكعة المكقع في ظؿ ظركؼ إقتصادية  16
. صعبة خاصة في أزمة انقطاع الركاتب

مكافقة بشدة  0.751 4.74

-  0.51 3.59الفقرات كاملة 
 فقرة تحدم إدارم كمالي، كيالحظ أف المبحكثات يكاجيف تحديات 14عمى  (8.4)يحتكل الجدكؿ السابؽ 

: إدارية كمالية أثناء تطكعيف في إدارة الجمعيات التعاكنية، ككانت النتائج كما يمي
 

كاف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم المتمثؿ بإنفرادىف لفترة طكيمة في عضكية  .1
، كتعزم الباحثة السبب في 3.97الجمعية التعاكنية بالمكافقة كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 

ذلؾ أف غالبية أمينات الصناديؽ باإلضافة إلى أنيف مسؤكالت عف إنجاز المياـ المالية الخاصة 
بمجمكعة المكقع، فيف أيضا مسؤكالت عف المياـ اإلدارية لسبب إنفرادىف باإلدارة كخاصة أف 

 .متطكعات منذ بداية عمؿ الجمعية لغاية اآلف% 79.5

كاف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم المتمثؿ حكؿ تمثيؿ أمينة صندكؽ في الييئة  .2
اإلدارية لمجمكعة المكقع عضكة إدارية في مجمس اإلدارة بالتردد كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 

، كتحمؿ الباحثة ذلؾ بناء عمى المقابالت التي أجرتيا مع معظـ المبحكثات بأف عضكيتيف 3.00
في مجمس اإلدارة يعتبر منصب فخرم يقمف فقط في حضكر االجتماعات الشيرية، كال يترتب 

 .عميو أية صعكبة

 

بينما كاف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم المتمثؿ باثبات أنفسيف في العمؿ  .3
الطكعي في الجمعية التعاكنية بكفاءة كفاعمية بالمكافقة بشدة كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 

، كترل الباحثة إف ذلؾ مف ميزات األعضاء التعاكنييف بأف العضكية طكعية، كلكف تعمؽ 4.69
المبحكثات عمى تطكعيف في الجمعية مف خالؿ المقابالت التي أجرتيا الباحثة أنيف يبذلف 
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قصارل جيكدىف تطكعيا دكف أف تقدـ الجمعية ليف حكافز مادية كانت أك معنكية ذك قيمة، حيث 
ىك  (3.4الممحؽ )كانت أغمب اإلقتراحات لبعض المبحكثات في السؤاؿ المفتكح اإلختيارم
، كيؤكد ذلؾ دراسة %21.7مساعدة أمينات الصناديؽ في تقديـ ليف حافز مادم كبمغت نسبتيف 

(1998، Mokhergy )بأنو يجب تقديـ الحكافز تقديرا لمجيكد اإلدارية التي تتصؼ بالكفاءة. 

 

بينما كاف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم المتمثؿ في تبعية قرارات الجمعية  .4
التعاكنية إلى برنامج التكفير كالتسميؼ في اإلغاثة الزراعية بالمكافقة كما ىك مثبت بالمتكسط 

، حيث أعربت معظـ المبحكثات في إجابتيف عمى السؤاؿ المفتكح اإلختيارم 3.72الحسابي 
مف % 30.4بمطالبتيف استقاللية الجمعية إداريا كماليا كالتي بمغت ىذه النسبة  (3.4الممحؽ)

 .المجاكبات عمى ىذا السؤاؿ
في حيف كاف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم المتمثؿ بتأثر القرار االنتخابي في  .5

الجمعية التعاكنية عمى العائمية أك الفئكية السياسية أكثر منيا عمى الكفاءة كالخبرة بعدـ المكافقة 
، كتستنتج الباحثة مف ىذه النتيجة أنو أصبحت عقكؿ 2.38كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 

أعضاء الجمعيات التعاكنية تترسخ بالديمقراطية بأف االنتخابات تتـ بعيدا عف الفئكية السياسية أك 
العائمية كخاصة أف النظرة السائدة عف لجاف اإلغاثة الزراعية أنيا تابعة لمحزب الشيكعي بناء عمى 
ما لمستو الباحثة مقابمة مع احدل أمينات الصناديؽ بأف لجاف اإلغاثة الزراعية تمكؿ ممف يتبع 

قادكس، )، ك(1990العزب، )حزبيا الشيكعي، كبالتالي تتناقض ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات 
بتدخؿ العشائرية أك الفئكية السياسية في اختيار أعضاء لجاف  (1991الزغمكرم، )، ك(1994

 .اإلدارة في الجمعيات التعاكنية

 

أف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم المتمثؿ  (8.4)أظيرت النتيجة في الجدكؿ .6
بتحقيؽ أىداؼ مزدكجة لمجمعية التعاكنية كاإلغاثة الزراعية بنفس الكقت بالمكافقة كما ىك مثبت 

فيذا مؤشر سيئ يدؿ عمى عدـ كجكد مبدأ كحدة األمر في إدارة . 4.13بالمتكسط الحسابي 
الجمعيات التعاكنية مثميا مثؿ باقي المؤسسات االقتصادية، كخاصة أنو مف مبادئ الجمعيات 

 .التعاكنية كىك مبدأ استقاللية اإلدارة

 

تشير النتيجة في الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم المتمثؿ بتدني  .7
المستكل التعميمي ألغمب أعضاء الييئة العامة لمجمكعة المكقع بالمكافقة كما ىك مثبت بالمتكسط 
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 لمجمعيات 2006، كىذه النتيجة تتفؽ مع تقييـ برنامج التكفير كالتسميؼ لمعاـ 3.64الحسابي 
تدني المستكل التعميمي لدل الغالبية العظمى مف عضكات التعاكنية حكؿ المعيقات التي تكاجييا ب

بأف الجمعيات التعاكنية تعاني مف  (1992الكايد، )الييئات العامة لمجمعيات، كما تتفؽ مع دراسة 
 .تدني المستكل التعميمي كانتشار األمية بيف أعضائيا

 
أف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم المتمثؿ  (8.4)بينت النتيجة في الجدكؿ  .8

بضعؼ فيـ أعضاء الييئة العامة لمجمكعة المكقع بمبادئ التعاكف كقمة ممارستيا بالمكافقة كما 
، كتعزم الباحثة السبب في ذلؾ ىك ضعؼ الجيات المختصة 3.79ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 

في تكفير ككادر في دائرة اإلرشاد كالتنظيـ التعاكني التابع ليا بشكؿ مستمر مما يسيؿ عممية نشر 
أف اإلدارة : " الثقافة التعاكنية ألعضائيا حسب أقكاؿ مدير اإلدارة العامة لمتعاكف في كزارة العمؿ

تعاني مف نقص في الكادر الكظيفي ألقساـ مكجكدة عمى الييكمية التنظيمية المقررة لإلدارة في 
كترل . (، اتصاؿ شخصي2007مدير اإلدارة العامة لمتعاكف في كزارة العمؿ، تمكز )" المحافظات

الباحثة أف ىذا ما يؤكد ضعؼ الجيات المختصة بالجمعيات التعاكنية في أداء دكرىا التنمكم في 
كبالتالي فإف الباحثة تستنتج أف السبب في . نشر الكعي التعاكني كالعمؿ الديمقراطي بيف أعضائيا

انتساب اإلعضاء إلى الجمعيات التعاكنية ىك الحصكؿ عمى القركض كليس الرغبة بالعمؿ 
العزب، )التعاكني لضعؼ التكعية بالعمؿ التعاكني، كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف 

بأف انتماء األعضاء ليذه الجمعيات  (1994كلكيؿ، )، كدراسة (1994قادكس، )، كدراسة(1990
 .لحصكؿ عمى القركض أكثر مف انتمائيف لمعمؿ التعاكني

 

لتبيف أف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم المتمثؿ  (8.4)جاءت النتيجة في الجدكؿ  .9
بحصر الكقت المخصص لألعماؿ المحاسبية لساعتيف فقط في األسبكع بالمكافقة كما ىك مثبت 

، مما يعني بأف الكقت المخصص لمعمؿ الطكعي ألداء األعماؿ 3.46بالمتكسط الحسابي 
المحاسبية في مقر الجمعية في بعض المكاقع ليـك كاحد في األسبكع كلمدة ساعتيف كما ىك مبيف 

، ال يكفي إلنياء األعماؿ المحاسبية مف سداد لاللتزامات المالية المترتبة عمى (8.4)في الجدكؿ
األعضاء كبالتالي فإف األعماؿ تستمر في بيكت أمينات الصناديؽ إلنيائيا، كىذا ما اطمعت عميو 

 .الباحثة أثناء زيارة المبحكثات في بيكتيف لرؤية الدفاتر المالية الخاصة بأعماؿ الجمعية
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بينت النتيجة في الجدكؿ السابؽ أف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم  .10
أنظمة االتصاؿ بيف الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقع مع ىيئتيا العامةو بالمكافقة المتمثؿ بضعؼ 

، كتضيؼ الباحثة ىنا بنا عمى ما لمستو مف مقابالت مع 3.59كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 
بعض أمينات الصناديؽ أنيف يتحممف مسؤكلية دعكة أعضاء الجمعية باستخداـ التمفكف الشخصي 
أك جياز تمفكف البيت مما يؤدم ذلؾ إلى عبء إضافي دكف تعكيض مف الجمعية، حيث يترتب 

عمييا بعض األحياف زيارة األعضاء أك ارساؿ أحد أفراد أسرتيا في دعكتيف، كما يؤكد ذلؾ إجابة 
بأنو ال يكجد جياز تمفكف  (3.4الممحؽ )بعض المبحكثات عمى السؤاؿ المفتكح مف ىذا المحكر 
 .تكفرىا الجمعية، كيستخدمف تمفكف البيت أك الشخصي

 

بأف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف  (8.4)يتكضح مف النتيجة في الجدكؿ  .11
التحدم المتمثؿ بعدـ كفاية نسبة رسـك الخدمة لمقرض لتغطية التكاليؼ المترتبة عمى منح القرض 

، كيعزل السبب في ذلؾ التردد إلى ازدياد 3.23بالتردد كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 
المصاريؼ اإلدارية التي تترتب عمى إدارة المكقع لمنح القركض كالمستمزمات الضركرية 

غالؽ  ألعضائيا مما ترتب عمى ذلؾ دمج بعض مف المكاقع الجديدة لممكاقع المكجكدة قديما، أكا 
 .المكاقع التي لـ تستمر بيا نجاح الجمعية

 

جاءت النتيجة في الجدكؿ السابؽ لتبيف بأف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف  .12
التحدم المتمثؿ بضعؼ مقدرة المبحكثات عمى تحميؿ التقرير المالي المفصؿ ألعضاء الجمعية 

، كىذا مؤشر جيد إف دؿ عمى شيء فيدؿ 2.47بعدـ المكافقة كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 
( 4.4)عمى مدل مقدرة المبحكثات كتمكنيف مف المتابعة المالية كىذا يتفؽ مع نتيجة الجدكؿ 

كتحميؿ التقرير المالي لمناقشتو عمى مكافقة المبحكثات كبشدة عمى مقدرتيف لفيـ  (5)الفقرة رقـ 
 . مجمكعة المكقعمع أعضاء

 

تشير النتيجة في الجدكؿ السابؽ لتبيف بأف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم  .13
المتمثؿ بضعؼ مقدرتيف في جذب تمكيؿ خارجي مف المؤسسات المحمية كاألجنبية بالمكافقة كما 

، كقد يرجع السبب في ذلؾ إلى ضعؼ مقدرتيف عمى كتابة 4.11ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 
بتردد المبحكثات في  (6)الفقرة رقـ  (4.4)مقترح المشاريع كىذا ما أظيرتو النتيجة في الجدكؿ 

. امتالكيف الميارة في كتابة مقترح لممشاريع
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بأف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم  (8.4)أظيرت النتيجة في الجدكؿ  .14
المتمثؿ بعدـ كجكد محاـ لمجمعية التعاكنية لممساعدة في تحصيؿ مستحقاتيا المالية بالتردد كما 

، كتعزل الباحثة السبب إلى كجكد محاـ لمجمعية في بعض 3.38ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 
، كنابمس،  المحافظات مثؿ جنيف كقمقيمية، كعدـ كجكده في باقي الجمعيات في محافظات طكلكـر

. كطكباس
 

يتضح مف النتيجة في الجدكؿ السابؽ بأف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف التحدم  .15
، كىذا 3.28المتمثؿ باعتبار الفائدة عمى القركض حراـ بالتردد كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 

مؤشر جيد يدؿ عمى بدء المجتمع الفمسطيني بتقبؿ مكضكع الفائدة عمى القركض خاصة بعد 
إصدار فتكل رسمية مف الشيخ عكرمة صبرم، إضافة إلى تنكع المنتجات المالية في الجمعية 

التعاكنية مثؿ منح القركض عمى الطريقة االسالمية كالقرض الحسف كاالستصناع كالمرابحة، غير 
الذم يشير في دراستو إلى أف تعامؿ الجمعيات  (2000الغامدم، )أف ذلؾ يتناقض مع دراسة 

. التعاكنية بالفكائد أخذا أك إعطاء ىك ربا
 

بأف متكسط إجابات المبحكثات بمكاجيتيف  (8.4)تؤكد النتيجة األخيرة في الجدكؿ  .16
التحدم المتمثؿ بتذبذب سداد االلتزامات المالية في ظؿ ظركؼ إقتصادية صعبة خاصة في أزمة 

، كبانحراؼ معيارم 4.74انقطاع الركاتب بالمكافقة بشدة كما ىك مثبت بالمتكسط الحسابي 
كتؤكد الدراسات تأثر الجمعيات .  مما يدؿ عمى تركيز إجابات المبحكثات كعدـ تشتتيا0.751

التعاكنية بالظركؼ االقتصادية كالسياسية مف عممية السداد كاستدامتيا كىذه تتفؽ مع النتائج التي 
براندسما، )كدراسة  (1998المجمكعة االستشارية لمساعدة الفقراء، )جاءت في دراسات كؿ مف 

 (.1998ىرارم، )كدراسة  (1997

 

 اإلجابة عمى التساؤل الرابع 4.4
 

ىل توجد فروق بين المتوسطات الحسابية في وجيات نظر أمينات الصناديق لمجموعات المواقع التابعة 
لمجمعيات التعاونية لمتوفير والتسميف في محافظات شمال الضفة الغربية من حيث الميام والمسؤوليات 
اإلدارية والمالية، واالحتياجات التدريبية والتحديات اإلدارية والمالية التي تواجو الجمعيات التعاونية التي 
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- الحالة االجتماعية- المستوى التعميمي- الفئة العمرية)قد تعزى إلى اختالف خصائصيم الشخصية
؟ (المحافظة- عدد الدورات- سنوات الخبرة

 
 
 
 
 
 
 

 

:  الفروق باختالف الفئة العمرية1.4.4
 

 .المتكسطات الحسابية لمجاالت الدراسة حسب الفئة العمرية: 9.4جدكؿ 
 

الفئة العمرية مجاالت الدراسة 
  أقل من 

 سنة25
25-30 

 سنة
31-35 

 سنة
36-40 

 سنة
41-45 

 سنة
 45أكثر من 
 سنة

 3.71 3.73 3.60 4.14 4.00 3.43 االجتماعات

 3.97 3.74 3.56 3.80 4.19 2.11 حفظ السجالت

 4.50 3.92 3.57 3.47 4.30 5.00 اتخاذ القرار

 3.66 3.60 3.51 3.89 3.29 2.50 التقارير

 3.91 4.09 3.85 4.07 3.89 3.67 المتابعة

 4.17 3.82 3.40 3.97 4.35 3.00 الوصف الوظيفي

 3.99 3.82 3.58 3.89 4.00 3.3محور المهام والمسؤوليات اإلدارية والمالية 

 3.69 3.30 3.74 3.66 4.07 4.71 االحتياجات التدريبيةمحور 

 3.81 3.38 3.59 3.45 3.95 4.19 التحديات اإلدارية والماليةمحور 

 3.87 3.62 3.63 3.76 4.00 3.72 *االستبانةجمٌع إجابات 

. باستثناء المتكسط الحسابي في محكر المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية* 

 
أف الفئة العمرية أقؿ مف  (9.4)يالحظ مف خالؿ الجدكؿ : محور الميام والمسؤوليات اإلدارية والمالية

تعتبر األضعؼ في كافة مجاالت الدراسة باستثناء التقارير، كيكمف السبب % 2.6 سنة كالتي نسبتيا 25
بتدائي البالغة  في ذلؾ كجكد نسبة مف المبحكثات ممف يتصفف بتدني المستكل التعميمي مف إعدادم كا 
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، مما يؤثر عمى قدرتيف إلنجاز المياـ المنكطة بيف، كبالتالي فإف العالقة طردية بيف الفئة %18نسبتيا 
. العمرية مع إنجاز المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية

 
تبيف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ السابؽ أف المبحكثات صغيرات السف : محور االحتياجات التدريبية

بحاجة إلى دكرات  (30-25 سنة، كمف 25أقؿ مف )ممف ىف بالعشرينات أم ممف ىف بالفئتيف العمريتيف 
تدريبية كالسبب ىك أف ىذه المرحمة تعد مف مراحؿ التي تتميز بالقابمية في التعميـ كالتدريب، أما فترة 

ىي فترة  (45، أكثر مف 45-41، 40-36، 35-31)الثالثينات كاألربعينات ممف ضمف الفئات العمرية 
. تتميز بالعطاء كالعمؿ

تبيف النتائج في الجدكؿ السابؽ أف المبحكثات ضمف الفئتيف العمرية : محور التحديات اإلدارية والمالية
تمتاز بحداثة الخبرة العممية التي يمكف أف يحصمف عمييا في الحياة العممية،  (30-25)ك (25أقؿ مف )

( 45-41)مما يدؿ عمى مكاجيتيف تحديات إدارية كمالية، في حيف أف الخبرة العممية في الفئة العمرية 
تساعد عمى تممؾ اإلدارة كالدراية لمكاجية أم تحدم إدارم أك مالي، كىذا ما أثبتتو نتائج الجدكؿ الالحؽ 

(13.4 .)
 

:  الفروق باختالف المحافظة2.4.4
 

 .المتكسطات الحسابية لمجاالت الدراسة حسب المحافظة: 10.4جدكؿ 
 

المحافظة مجاالت الدراسة 
 قلقٌلٌة نابلس طوباس طولكرم جنٌن

 3.75 3.73 4.00 3.43 3.97 االجتماعات

 3.50 3.69 3.81 3.64 4.00 حفظ السجالت

 3.83 3.62 4.43 3.83 3.93 اتخاذ القرار

 3.30 3.76 3.44 3.46 3.76 التقارير

 3.95 3.74 3.93 3.78 4.35 المتابعة

 3.43 3.96 4.17 3.83 3.67 الوصف الوظيفي

 3.63 3.75 3.96 3.66 3.95محور المهام والمسؤوليات اإلدارية والمالية 

 4.01 3.56 3.96 3.60 3.37 االحتياجات التدريبيةمحور 

 3.79 3.09 3.94 3.90 3.49 التحديات اإلدارية والماليةمحور 

 3.75 3.56 3.94 3.70 3.75 *االستبانةجمٌع إجابات 

. باستثناء المتكسط الحسابي في محكر المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية*                 
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أف الجمعية التعاكنية في كؿ مف   (10.4)يتضح مف نتائج الجدكؿ : محور الميام والمسؤوليات اإلدارية
محافظتي جنيف كنابمس أقؿ مشاكؿ في إنجاز المياـ اإلدارية كالمالية حيث كاجيت الجمعيات التعاكنية في 

كؿ مف محافظة طكلكـر كقمقيمية مشاكؿ داخؿ إدارة مجمكعات المكاقع كمشاكؿ مع المكاقع نفسيا تعكد 
إلى شدة العادات كالتقاليد كتدخؿ الرجاؿ في عمؿ المكاقع كمحاكلة التعد عمى ممتمكات الجمعية كىذا بدكره 

. أثر سمبا عمى أداء عمؿ الجمعيات في ىاتيف المحافظتيف
 

تبيف مف نتائج الجدكؿ السابؽ أف محافظتي نابمس كطكباس بحاجة إلى : محور اإلحتياجات التدريبية
دكرات تدريبية، كيعكد السبب في ذلؾ إلى أف الجمعية التعاكنية في محافظة طكباس آخر الجمعيات في 

ـ، كىي حديثة كتحتاج إلى تأىيؿ نظرا إلى تغير أمينات 10/2003شماؿ الضفة الغربية تـ تسجيميا في 
الصناديؽ باالنتخابات بينما تناؿ الجمعية التعاكنية في محافظة نابمس أعمى عدد مف حيث المكاقع التابعة 

. ليا مما يزيد مف حاجتيف إلى دكرات تدريبية في ظؿ االزدياد األفقي كالعمكدم لمجمعية
 

أف الجمعيات التعاكنية في  (10.4)يتضح مف نتائج الجدكؿ : أما محور التحديات اإلدارية والمالية
محافظتي جنيف كنابمس يكاجياف أقؿ التحديات اإلدارية كالمالية نظراى إلى خبرتيف كتميزىف بالمبادرة 

كالمقدرة عمى المجازفة أكثر مف الجمعيات األخرل في المحافظات في شماؿ الضفة الغربية، باعتبار أنيما 
. أكلى الجمعيات التي سجمت في كزارة العمؿ

 
:  الفروق باختالف المستوى التعميمي3.4.4

 
 .المتكسطات الحسابية لمجاالت الدراسة حسب المستكل التعميمي: 11.4جدكؿ 

 
المستوى التعميمي مجال الدراسة 

 جامعً دبلوم ثانوي إعدادي إبتدائً

 4.32 3.76 3.81 3.31 3.43 االجتماعات

 3.94 4.41 3.75 2.94 3.22 حفظ السجالت

 3.90 4.37 3.86 3.57 3.80 اتخاذ القرار

 3.88 4.06 3.58 3.00 2.50 التقارير

 3.94 4.22 3.91 3.85 4.00 المتابعة

 4.25 4.27 3.83 3.30 1.60 الوصف الوظيفي

 4.03 4.18 3.79 3.33 3.1محور المهام والمسؤوليات اإلدارية والمالية 

 2.85 3.35 3.77 4.08 4.00 االحتياجات التدريبيةمحور 



 

 215 

 4.02 3.65 3.56 3.51 3.19 التحديات اإلدارية والماليةمحور 

 3.80 3.90 3.74 3.52 3.35 *االستبانةجمٌع إجابات 

. باستثناء المتكسط الحسابي في محكر المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية*                  

 
تأثير المستكل  (11.4)يتبيف مف خالؿ نتائج الجدكؿ : محور الميام والمسؤوليات اإلدارية والمالية

التعميمي عمى أدائيف في الجمعيات التعاكنية، فالعالقة طردية كمما كاف المستكل التعميمي أعمى فإنيا 
تمتمؾ الميارة كالمقدرة عمى االنجاز في العمؿ أكثر، كبالتالي فإف المبحكثات الالتي أكممف تعميميف لغاية 
المرحمة اإلبتدائية كاإلعدادية نمف أقؿ المتكسطات الحسابية ألداء مياميف كمسؤكلياتيف في كافة المجاالت 

. الست، كالعكس صحيح كمما نظرنا إلى ارتفاع المستكل التعميمي مف ثانكم إلى دبمـك إلى جامعي
أنو يكجد عالقة عكسية بيف المستكل  (11.4)أكضحت النتائج في الجدكؿ : محور االحتياجات التدريبية

عدادم  التعميمي لممبحكثات مع احتياجيف التدريبي، فكمما كاف المستكل التعميمي منخفض مف ابتدائي كا 
. كمما احتجف إلى دكرات تدريبية أكثر

 
كفي مكضكع التحدم يتضح أيضا مف نتائج الجدكؿ السابؽ أف أقؿ : محور التحديات اإلدارية والمالية

بتدائي ىي ممف تكاجو تحديات أكثر مف مستكاىف التعميمي ثانكم أك  المستكيات التعميمية مف إعدادم كا 
أعمى، كيتضح ذلؾ مف الجدكؿ السابؽ أف مكضكع التحديات يجب أف يككف مناسب مع إمكانيات العضك 

. التعميمية فكمما نالت أعمى المستكيات التعميمية كمما كانت مكاجيتيا لمتحدم أقؿ كالعكس صحيح
 

:  الفروق باختالف الحالة االجتماعية4.4.4
 

 .المتكسطات الحسابية لمجاالت الدراسة حسب الحالة االجتماعية: 12.4جدكؿ 
 

الحالة االجتماعية مجال الدراسة 
 مطلقة متزوجة عزباء

 3.43 3.67 4.13 االجتماعات

 4.22 3.75 3.63 حفظ السجالت

 4.20 3.92 3.78 اتخاذ القرار

 3.83 3.64 3.30 التقارير

 4.33 3.95 3.91 المتابعة

 4.00 3.72 4.04 الوصف الوظيفي

 4.00 3.77 3.79محور المهام والمسؤوليات اإلدارية والمالية 

 3.86 3.69 3.57 االحتياجات التدريبيةمحور 
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 4.00 3.61 3.54 التحديات اإلدارية والماليةمحور 

 3.99 3.72 3.70 *االستبانةجمٌع إجابات 

. محكر المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية: باستثناء المتكسط الحسابي في*                        

 
أف الحالة  (12.4)يتضح مف خالؿ نتائج الجدكؿ : محور الميام والمسؤوليات اإلدارية والمالية

اإلجتماعية ليا أثر عمى أداء المياـ اإلدارية كالمالية، فمثال يالحظ أف العزباء تناؿ أعمى المتكسطات 
الحسابية في مجاؿ االجتماعات كاتقاف أعماليا باتباع الكصؼ الكظيفي، حيث الحظت الباحثة أثناء 

مقابالتيا مع احدل المبحكثات العزباء أف لدييف ميارة القيادة في عمميف الطكعي مع كؿ مف مساعدتيا 
بينما يتبيف أف المطمقة . كأمينة السر، نظرا إلى تفرغيا لعمميا الطكعي دكف كجكد التزامات أخرل غيرىا
. تتشدد أكثر في المجاالت اإلدارية أكثر مف المتزكجات باستثناء االجتماعات

 
أف المبحكثات ضمف (12.4)يالحظ مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ : محور االحتياجات التدريبية

الحاالت االجتماعية الثالث يحتجف إلى دكرات تدريبية، في حيف نالت المطمقة أعمى المتكسطات الحسابية 
كيدؿ ذلؾ عمى رغبتيا في العمؿ الطكعي لتفرغيا كحماسيا التقاف العمؿ الطكعي كما مكضح بنتائج 

. مجاالت محكر المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية باستثناء مجاؿ االجتماعات
 

يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ أف المبحكثات العزباء ينمف أقؿ : محور التحديات اإلدارية والمالية
المتكسطات الحسابية في مكاجيتيف التحدم عكس المتزكجات كالمطمقة، كىذا يدؿ عمى أف العزباء تكاجو 

تحديات سمبية أكثر مف المتزكجات كالمطمقات نظرا إلى انفرادىف في حياتيف كخصكصا أثناء عمميف 
. الطكعي

 
:  الفروق باختالف عدد سنوات العمل الطوعي الحالي5.4.4

 
 .المتكسطات الحسابية لمجاالت الدراسة حسب عدد سنكات العمؿ الطكعي الحالي: 13.4جدكؿ 

 
 سنوات الخبرة في العمل الطوعي الحاليمجال الدراسة 

إلى أقل من -سنة 
 سنتٌن

إلى أقل -سنتٌن 
 سنوات 4من 

إلى أقل -سنوات  4
 سنوات 6 من

 سنوات فأكثر 6

 3.82 3.90 3.77 2.76 االجتماعات

 4.03 3.83 3.29 2.63 حفظ السجالت

 3.97 3.90 4.20 3.07 اتخاذ القرار



 

 217 

 3.94 3.41 3.77 2.56 التقارير

 4.09 3.88 4.04 3.67 المتابعة

 3.89 3.92 3.88 2.53 الوصف الوظيفي

 3.96 3.81 3.83 2.87محور المهام والمسؤوليات اإلدارية والمالية 

 3.18 3.75 4.03 4.62 االحتياجات التدريبيةمحور 

 3.50 3.59 3.67 3.98 التحديات اإلدارية والماليةمحور 

 3.71 3.75 3.81 3.48 *االستبانةجمٌع إجابات 

. باستثناء المتكسط الحسابي في محكر المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية* 

 
أف عامؿ الخبرة يؤثر كبشكؿ مباشر عمى إنتاجية المبحكثات فمثال  (13.4)يتضح مف نتائج الجدكؿ 

يمتمكف أقؿ المتكسطات  (أقؿ مف سنتيف_ سنة)يتضح أف المبحكثات ضمف الخبرة العممية في الفئة 
بينما . الحسابية في أداء مياميف في كافة المجاالت الست في محكر المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية

كبالمقابؿ فإف عدد . ىذا يعزز سبب حصكليف عمى أعمى المتكسطات الحسابية في االحتياجات التدريبية
سنكات العمؿ الطكعي يتناسب عكسي مع مكاجيتيف التحدم فكمما كانت سنكات الخبرة كثيرة فإف المكاجية 

. لمتحدم أقؿ كالعكس صحيح
 

:  الفروق باختالف عدد الدورات التدريبية التي حصمت عمييا6.4.4
 

. عدد الدكرات التدريبية التي حصمت عميياالمتكسطات الحسابية لمجاالت الدراسة حسب : 14.4جدكؿ 
 

 عدد الدورات التدريبية التي حصمت عمييامجال الدراسة 
 دورات 6أكثر من  4-6 دورات 1-3  دورات ال شًء

 4.04 3.21 3.63 2.86 االجتماعات

 3.97 3.46 3.45 2.56 حفظ السجالت

 3.85 3.93 4.00 4.00 اتخاذ القرار

 3.78 3.46 3.21 2.17 التقارير

 4.12 3.67 3.78 3.78 المتابعة

 3.70 3.75 4.29 3.00 الوصف الوظيفي

 3.91 3.58 3.73 3.1محور المهام والمسؤوليات اإلدارية والمالية 

 3.45 3.95 3.89 4.79 االحتياجات التدريبيةمحور 

 3.56 3.69 3.58 4.06 التحديات اإلدارية والماليةمحور 

 3.76 3.66 3.71 3.62 *االستبانةجمٌع إجابات 

. باستثناء المتكسط الحسابي في محكر المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية*            
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أف متغير عدد الدكرات  (14.4)يتضح مف نتائج الجدكؿ : محور الميام والمسؤوليات اإلدارية والمالية
التدريبية عامؿ فعاؿ عمى أداء المبحكثات لمياميف اإلدارية كالمالية، فكما يظير في المتكسطات الحسابية 

مف المبحكثات تناؿ أقؿ المتكسطات % 2.6أف المبحكثات الالتي لـ يحصمف عمى دكرات تدريبية كنسبتيا 
الحسابية في مجاؿ االجتماعات كاألرشفة كالتقارير كالكصؼ الكظيفي، في حيف أف المبحكثات الالتي 

حصمف عمى أكثر مف ست دكرات يتضح أف أدائيف أعمى في نفس المجاالت، مع تقارب متكسط إجابات 
.  المبحكثات في المجاليف المتابعة كاتخاذ القرار

أف ىذا المتغير ذك تأثير مباشر (14.4)كيتضح أيضا مف نتائج الجدكؿ : محور االحتياجات التدريبية
عمى احتياج المبحكثات لدكرات تدريبية، فالعالقة عكسية أم كمما كانت عدد الدكرات التي حصمت عمييا 
كثيرة يككف احتياجيا التدريبي أقؿ كالعكس صحيح، كىذا مثبت بالمتكسط الحسابي لممبحكثات الالتي لـ 

. يحصمف عمى شيء نمف أعمى المتكسطات الحسابية في احتياجيف التدريبي
 

ككذلؾ األمر فكمما كاف عدد الدكرات التدريبية التي نالتيا المبحكثات : محور التحديات اإلدارية والمالية
. أكثر ، كمما أصبح لدييف دراية كميارة في إنجاز مياميف بإتقاف كمما كانت مكاجيتيف لمتحديات أقؿ
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الفصل الخامس 
 

االستنتاجات والتوصيات 
 

 استنتاجات الدراسة 1.5
بعد أف تـ عرض بيانات الدراسة كتحميميا كالتعميؽ عمى نتائجيا كفؽ تساؤالت الدراسة المكضكعة، يمكف 

:  الخركج بعدد مف االستنتاجات التي يمكف تمخيصيا كاآلتي
 

 االستنتاجات ذات عالقة بالواقع اإلداري والمالي في الجمعيات التعاونية، وحاجتيا إلى دورات 1.1.5
تدريبية من وجية نظر أمينات الصناديق العامالت في الييئات اإلدارية لمجموعات المواقع التابعة 

:  لجمعيات التوفير والتسميف النسوية التعاونية في محافظات شمال الضفة الغربية في المجاالت التالية
 

: مجال االجتماعات. 1.1.1.5
 

تعقد اجتماعات الييئة العامة لمجمكعات المكاقع بطريقة غير منيجية، كال يتـ تكثيؽ محاضر االجتماعات 
. بشكؿ دائـ، كتشرؼ الييئة اإلدارية لمجمعية األـ عمى ذلؾ

 
. كأكضحت النتائج أف أعضاء الجمعية بحاجة إلى دكرات تدريبية لعقد اجتماعات بطريقة جدية كمفيدة

 
 
 
 

: مجال حفظ السجالت. 2.1.1.5
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تستخدـ الجمعية السجالت الخاصة بأنشطة الجمعية مثؿ النماذج المالية كاإلدارية كممفات خاصة لمدكرات 
التدريبية، كما تستخدـ دفتر لمحاضر اجتماعات الييئة العامة لمجمكعات المكاقع، كتفتقر إلى استخداـ 

كتتـ عممية . نمكذج لمتقارير اإلدارية تصمـ لرصد آخر المستجدات، حيت تتـ كتابتيا بشكؿ ارتجالي
كيتـ حفظ ىذه السجالت لمعظـ المكاقع في بيكت أمينات الصناديؽ لعدـ تكفر مرافؽ خاصة . التكثيؽ يدكيا

. ليا في تمؾ المكاقع
 

كبينت نتائج الدراسة أف أعضاء الجمعيات بحاجة إلى دكرات تدريبية الستخداـ جياز الكمبيكتر ألغراض 
. الجمعية

 
: مجال اتخاذ القرار. 3.1.1.5

 
تعاني ىذه الجمعيات مف خرؽ لبعض مبادئيا التعاكنية، فعمى الرغـ مف مشاركة أعضاء الجمعية في 

عممية صنع القرار، فإف مرحمة اتخاذ القرار تتـ في ظركؼ تسمح لكجكد الطرؼ الممكؿ ليذه الجمعية مما 
يضعؼ حيادية القرارات المتخذة كىذا بدكره يبطؿ مف تطبيؽ مبدأ استقاللية اإلدارة، كما أنو أحيانا تتـ 

اتخاذ قرارات بصكرة مركزية مف قبؿ أمينة الصندكؽ في الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقع، كىذا بدكره أيضا 
يبطؿ مف تطبيؽ مبدأ الديمقراطية في إدارة الجمعيات التعاكنية، مما يضعؼ مف ثقة كانتماء األعضاء 

. لجمعيتيـ
 

كأظيرت النتائج أف أعضاء الجمعيات بحاجة إلى دكرات تدريبية في كيفية مشاركة األعضاء في عممية 
.  صنع القرار الخاصة بالجمعيات التعاكنية

 
: مجال التقارير اإلدارية والمالية. 4.1.1.5

 
تتميز ىذه الجمعيات مف قدرتيا عمى التعامؿ مع التقارير المالية أكثر مف التقارير اإلدارية، كيالحظ ذلؾ 
مف خالؿ استخداـ نظاـ معمكماتي خاص لذلؾ، يتـ التعامؿ معو بالتعاكف بيف أمينة الصندكؽ في الييئة 

بينما تكاجو أمينات الصناديؽ . اإلدارية لمجمكعة المكقع مع أمينة الصندكؽ لمجمعية األـ بشكؿ منتظـ
ضعؼ في كتابة مقترح لممشاريع مف جية، كيتـ إصدار التقارير اإلدارية بطريقة غير منتظمة كبدكف 
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فإف ميمة إعداد ىذه التقارير تقع . استخداـ نمكذج خاص لذلؾ مف قبؿ الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقع
. عمى عاتؽ الجمعية األـ، مع العمـ أف ىذه التقارير مف صمب عمؿ المكاقع

 
كأثبتت النتائج أف أعضاء الجمعيات بحاجة إلى دكرات تدريبية في كيفية كتابة التقارير اإلدارية 

. كالمراسالت كمحاضر اإلجتماعات كمقترح لممشاريع
 

: مجال المتابعة واإلشراف. 51.1.5
 

تتابع الييئة اإلدارية لمجمعية األـ المياـ التي تقـك بيا أمينة الصندكؽ في الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقع 
. مف حيث تنفيذىا لمقرار المتخذ كمتابعتيا المالية لألعضاء بعد حصكليا عمى متابعة مدقؽ الحسابات
بينما تعتبر متابعة الجمعية الجتماعات المكاقع ضعيفة لعدـ حصكليا عمى نسخة مف محاضر ىذه 

كتعاني ىذه . االجتماعات، لكي تعرؼ أنيا تطبؽ ما كرد في الخطة اإلستراتيجية في كافة المكاقع
الجمعيات مف ضعؼ متابعة لجنة المراقبة لمجمعية التعاكنية لعمؿ كافة المكاقع، مما يدؿ عمى عدـ فعالية 

. ىذه المجاف في كافة الجمعيات في محافظات شماؿ الضفة الغربية
 

كأظيرت نتائج الدراسة أف أعضاء الجمعيات بحاجة إلى دكرات تدريبية في متابعة ما تـ التخطيط لو 
. كتنفيذه عمى أرض الكاقع

 
: مجال الوصف الوظيفي. 6.1.1.5

 
تنفرد إدارة المكاقع التابعة لمجمعيات مف قبؿ أمينات الصناديؽ في الييئات اإلدارية لمجمكعات المكاقع، 
حيث تتبع تعميمات عمؿ الجمعية مف قبؿ المرشدة الميدانية لإلغاثة الزراعية دكف اتباع المياـ المسؤكلة 
عنيا كالمنصكص عمييا في النظاـ الداخمي ليذه الجمعيات، مما يثبت عدـ تطبيؽ مبدئي الديمقراطية في 

. إدارة الجمعيات التعاكنية كاستقالليا
 

كأكضحت النتائج حاجة أعضاء الجمعيات إلى دكرات تدريبية بخصكص التعرؼ أكثر عمى الييكيمية 
التنظيمية كالتي يجب أف تككف غير مركزية لتستطيع أف تطبؽ مبدأ الديمقراطية في إدارة الجمعيات 
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التعاكنية ، كأيضا دكرة تدريبية بخصكص اكتساب ميارة القيادة اإلدارية كالتي مف خالليا تستطيع تكزيع 
. المياـ كالمسؤكليات اإلدارية عمى أعضائيا في الجمعية التعاكنية

 
: مجال اإلعالم والعالقات العامة. 7.1.1.5

 
تكاجو أمينات الصناديؽ في الييئات اإلدارية لمجمكعات المكاقع ضعؼ في كتابة مقترحات لممشاريع 

لمحصكؿ عمى أمكاؿ كتقديميا لممؤسسات اإلجنبية، حيث أف تعريفيف بالمؤسسات المحيطة بالجمعية إجراء 
. المقاءات المتبادلة بينيـ يعزز مف تقكية العالقات كتنميتيا

 
حيث أشارت نتائج الدارسة أف أعضاء الجمعيات بحاجة إلى دكرات تدريبية في تعزيز العالقات العامة 

. داخؿ كخارج إطار الجمعية، كما أنيا بحاجة إلى اكتساب ميارة تركيج فكرة الجمعية كنشرىا
 

االستنتاجات ذات عالقة بالتحديات اإلدارية والمالية التي تواجو أمينات الصناديق العامالت في . 2.1.5
الييئات اإلدارية لمجموعات المواقع التابعة لجمعيات التوفير والتسميف النسوية التعاونية في محافظات 

: شمال الضفة الغربية
 

ال تعتًبر أمينات الصناديؽ في الييئات االدارية لمجمكعات المكاقع تمثيميف في عضكية مجمس  (1
نما تطكعيف الفردم في الييئة اإلدارية لمجمكعة المكقع  اإلدارة لمجمعية التعاكنية ىك تحدم، كا 
لفترة طكيمة مع ازدياد عدد أعضاء الييئة العامة لمجمكعة المكقع، كتحمميف مصاريؼ االتصاؿ 
 .ألغراض الجمعية، كىذا بدكره يضعؼ مف تطبيؽ مبدأ الديمقراطية في إدارة الجمعيات التعاكنية

 

 ازدكاجية التعميمات التي تنفذىا أمينات الصناديؽ لكؿ مف المرشدة الميدانية لإلغاثة الزراعية،  (2
كمف الييئة اإلدارية لمجمعية التعاكنية، كمسبب لضعؼ تطبيؽ مبدأ كحدة األمر في إدارة 

 .الجمعيات التعاكنية، كىذا بدكره يضعؼ مف تطبيؽ مبدأ استقاللية اإلدارة

 
يعتبر كجكد نسبة مرتفعة ألعضاء الييئة العامة لمجمعيات التعاكنية في محافظات شماؿ الضفة  (3

 .الغربية تعاني مف تدني بالمستكل التعميمي
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 .ضعؼ فيـ أعضاء الييئة العامة لمجمعية التعاكنية بالتعاكف كمبادئو، كقمة ممارستيف (4

 

عدـ كفاية الكقت المخصص لألعماؿ المحاسبية إلنياء األعماؿ اإلدارية كالمالية المترتبة عمى  (5
 .أمينة الصندكؽ بمفردىا

 

 .ضعؼ مقدرة المبحكثات في جذب تمكيؿ خارجي (6

 

 .عدـ كجكد محاـ لمجمعية يساعد في تحصيؿ مستحقاتيا المالية (7

 

. يعتبر الظرؼ اإلقتصادم السيء المتمثؿ بأزمة انقطاع الركاتب (8
 

 

 االستنتاجات ذات عالقة بالفروق بين وجيات نظر أمينات الصناديق في الييئات اإلدارية 3.1.5
لمجموعات المواقع التابعة لمجمعيات التعاونية في محافظات شمال الضفة الغربية، حول الميام 

والمسؤوليات اإلدارية والمالية، واإلحتياجات التدريبية، والتحديات اإلدارية والمالية التي تواجو أمينات 
: الصناديق، والمتغيرات الشخصية

 
تكجد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية حكؿ المياـ كالمسؤكليات اإلدارية كالمالية في مجاؿ كؿ مف  (1

االجتماعات، كحفظ السجالت، كالتقارير، كحكؿ االحتياجات التدريبية، كالتحديات اإلدارية كالمالية 
تعزل لممتغيرات الشخصية لممبحكثات، كما أكضحت النتائج أنو ال تكجد فركؽ بيف المتكسطات 

الحسابية في مجاؿ المتابعة تعزل لممتغيرات الشخصية لممبحكثات، كبينت النتائج أيضا أنو ال تكجد 
فركؽ بيف المتكسطات الحسابية في مجاؿ الكصؼ الكظيفي تبعا لمتغير الحالة االجتماعية كعدد 

 .سنكات العمؿ الطكعي باستثناء أقؿ مف سنتيف

 
تكجد فركؽ بيف المتكسطات الحسابية حكؿ محكرم االحتياجات التدريبية كالتحديات اإلدارية كالمالية  (2

 .تعزل لممتغيرات الشخصية لممبحكثات
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: توصيات الدراسة. 2.5
 

:  بناء عمى ما تكصمت إليو ىذه الدراسة مف نتائج كاستنتاجات فإف الباحثة تخمص لمتكصيات التالية
 

 : توصيات خاصة بجمعيات التوفير والتسميف النسوية التعاونية .1.2.5

 
تصميـ دليؿ عمؿ مفصؿ لعمؿ ىذه الجمعيات بما يحقؽ مبادئيا مف الديمقراطية في إدارة  (1

الجمعيات التعاكنية كاستقالليتيا، كبأف يكضح مياـ كصالحيات أعضاء الييئات اإلدارية 
لمجمعية المركزية في كؿ محافظة كأعضاء الييئات اإلدارية لمجمكعات المكاقع التابعة 

 .كزارة العمؿ/ لمجمعية المركزية، كأف تصادؽ عميو اإلدارة العامة لمتعاكف 

 

تكفير مقر آمف لمجمعية في المكاقع التابعة ليا، كأف يككف قريب مف األعضاء كيزكد بياتؼ  (2
 .كأيضا جياز كمبيكتر في المكاقع التي ال تتكفر فييا ىذه األدكات التقنية

 

تخصيص يـك كاحد بدكاـ كامؿ لألعماؿ المحاسبية أك أكثر أسبكعيا حسب الحاجة بعد  (3
االتفاؽ عمى ذلؾ مع أعضاء المجمكعة في المكاقع التابعة لمجمعية في محافظات شماؿ 

 .الضفة الغربية

 

مف  (2-21) تقديـ مكافأة مالية لعمؿ أمينات صناديؽ الجمعيات مف خالؿ تنفيذ المادة (4
المطبؽ لغاية اآلف في الجمعيات التعاكنية  (1956)لسنة  (17)قانكف جمعيات التعاكف رقـ 

 . كذلؾ بتخصيص نسبة مف الفائض االحتياطي.في فمسطيف

 

كزارة العمؿ في تكفير مدربة مؤىمة كمختصة في / التنسيؽ مع اإلدارة العامة لمتعاكف  (5
الجمعيات التعاكنية، كيككف لدييا قدرة التنقؿ بيف المحافظات لزيارة كافة المكاقع التابعة 
لمجمعيات في محافظات شماؿ الضفة الغربية، كالمقدرة عمى تمبية احتياجاتيف التدريبية 

 . المكضحة بيذه الدراسة بالتحضير النظرم كالتطبيؽ العممي

                                                           

ٌجٕش أٌ حٕشع عهى األعضاء عٕائد  يٍ انًال انفائط انصافً انعُٕي بُعبت أجس انعضٕ، أٔ عهى أظاض حعايهّ يع  : "(2-21)حُص انًادة :  

 "انجًعٍت، ٔذنل بعد خصى جًٍع انًصسٔفاث ٔزصد يبهغ نهدٌٌٕ انٓانكت أٔ انًشكٕك باظخٍفائٓا، َٔقم انًبهغ انالشو نهًال االحخٍاطً



 

 226 

تقكية عالقة الجمعية مع المؤسسات المحيطة بيا في كافة المكاقع التابعة ليا بما يعكد  (6
 .بالفائدة عمييا

 

تفعيؿ دكر لجنة المراقبة في الجمعيات التعاكنية بتأىيميا لمقياـ بيذا الدكر، كاالىتماـ بجدية  (7
مف قبؿ أعضاء الييئة العمكمية في تقديـ تقريرىا السنكم بشكؿ إلزامي في إجتماعات الييئة 

 .العمكمية السنكم

 

التنسيؽ بيف الجمعيات التعاكنية كالجيات المعنية األخرل مف أجؿ معالجة مشكمة تدني  (8
المستكل التعميمي ألعضائيا في المجتمع الريفي عامة كبيف أعضاء الجمعيات التعاكنية 

 .خاصة

 

 .تكفير محاـ لكؿ جمعية تعاكنية في كؿ مف محافظة طكباس كنابمس كطكلكـر (9

 

ضركرة أف تقـك الجمعيات التعاكنية بدكرىا ككسيمة لتعميـ نمط اإلدارة الديمقراطية، مف  (10
خالؿ االجتماعات التي تعقدىا لمييئة العامة، كالتي تناقش فييا كافة أمكرىا التعاكنية 

 .بطريقة المشاركة الفعمية ألعضاء الييئات العامة خاصة عمى مستكل المكاقع التابعة ليا

 

 :(جمعية التنمية الزراعية)توصيات خاصة بمجان اإلغاثة الزراعية  .2.2.5

 
أف يقتصر دكر لجاف اإلغاثة الزراعية كمرشداتيا الميدانيات عمى النكاحي الفنية  (1

كاإلشراؼ كالتكجيو ألعضاء الجمعيات التعاكنية لممقدرة عمى أداء مياميف بكفاءة كفاعمية 
 .كصكال بأىداؼ الجمعية التعاكنية ككنيا ال تزاؿ الحاضنة ليا

 

دعـ اإلتحاد المركزم لشبكة جمعيات التكفير كالتسميؼ مف أجؿ الكصكؿ لدرجة مف  (2
.  اإلستقاللية التامة في النكاحي المالية كاإلدارية، حسب ما تنص عميو الخطة اإلستراتيجية

 
 
 
  

:  توصيات خاصة باإلدارة العامة لمتعاون في وزارة العمل. 3.2.5
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تفعيؿ دكر المديريات في محافظات شماؿ الضفة الغربية مف خالؿ تعبئة الشكاغر في  (1

ىيكميتيا التنظيمية، كتكفير المستمزمات المطمكبة لكي تتمكف مف أداء دكرىا التنمكم عمى 
 .مستكل الجمعيات التعاكنية المسؤكلة عنيا في كؿ محافظة

 

دعـ اإلتحاد العاـ لمجمعيات التعاكنية الفمسطينية نحك اإلنضماـ إلى عضكية التحالؼ  (2
التعاكف الدكلي مف خالؿ تجديد العضكية لممرة الثانية لما يعكد بالفائدة عمى اتحادات 
تحاد الجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ  الجمعيات التعاكنية األعضاء بشكؿ عاـ، كا 

 .بشكؿ خاص

 

تنظيـ أرشيؼ الجمعيات التعاكنية الفمسطينية بأنكاعيا المختمفة بشكؿ عاـ، كالفصؿ بيف  (3
أرشيؼ الجمعيات التعاكنية لمتكفير كالتسميؼ مع أرشيؼ الجمعيات التعاكنية لمتسميؼ 

 .كالتكفير بشكؿ خاص

 

إرشاد العمالة اإلدارية كالرقابية بالجمعيات التعاكنية مع تحديد كظائؼ محددة لكؿ مف  (4
يعمؿ بالتعاكنية، كاالىتماـ بقكاعد العمؿ التعاكني بصكرة عممية عمى أف تدار مف قبؿ 
 .الجياز الكظيفي أك مجالس اإلدارة بالطرؽ اإلدارية الحديثة المبنية عمى أسس كاضحة

 

مراقبة عالقة الجمعيات التعاكنية مع المؤسسات األخرل في المجتمع الريفي مف خالؿ  (5
 .اإلطالع عمى االتفاقيات المبرمة معيـ عمى أال تؤثر عمى مبدأ عمؿ ىذه الجمعيات

 

ضركرة إصدار قانكف التعاكنيات الفمسطيني، كتكحيد القكانيف الخاصة بالجمعيات التعاكنية  (6
في مختمؼ القطاعات بالمحافظات الشمالية كالجنكبية، لمكاجية التحديات التي تعترض 
سبيؿ ىذه الجمعيات في ظؿ الكضع الخاص الذم تعاني فيو فمسطيف، كأف يبنى عمى 

قاعدة مف اإلستقاللية كالديمقراطية كالمساكاة كالشفافية كفي ظؿ عمؿ إدارم سميـ، عكضان 
 .عف القانكف األردني الذم ما زاؿ يعمؿ بو حتى اآلف في الضفة الغربية

 
 

 


