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دراسة تقييمية لألداء اإلداري والمالي لجمعيات معاصر الزيتون
التعاونية في محافظة سلفيت

An assessment Study of the administrative and financial
performance of olive presses cooperative associations in Salfeet
Province
فؤاد غالب كردي حنني
 معهد التنمية املستدامة-الدراسات العليا
جامعة القدس
جاءت نتائج الدراسة على عكس واقع احلال يف عمل اجلمعيات التعاونية الفلسطينية على خمتلف أنواعها يف الواقع احمللي حيث

:ملخص

 حيث أشارت نتائج الدراسة بأن، جاءت خمالفة وعلى نقيض من نتائج معظم الدراسات السابقة اليت مت الرجوع هلا واالطالع عليها
األداء اإلداري واملايل جلمعيات معاصر الزيتون التعاونية يف حمافظة سلفيت كان مرتفعاً كما أن واقع الثقافة التعاونية لدى األعضاء كان
 وبشكل عام أظهرت،  إضافة أن عمليات التدريب اليت تنفذها اجلمعيات التعاونية ألعضائها كانتً مرتفعه واجيابية،ًمرتفع وإجيابياً أيضا
 وأصت الدراسة إىل ضرورة العمل على تصميم. النتائج بأن تقييم أداء املؤسسات ذات العالقة بعمل اجلمعيات التعاونية كانت مرتفعة
برامج تدريب متخصصة ذات عالقة بعمل التعاونيات وقيام اجلهات املختصة بعمل اجلمعيات مبتابعتها وإرشادها واستخدام األساليب
. احلديثة يف عملية اإلرشاد إضافة إىل تطبيق معايري الشفافية واملساءلة يف التعاونيات
 معاصر الزيتون،  حمافظة سلفيت،  األداء املايل،  األداء اإلداري،  اجلمعية التعاونية:الكلمات المفتاحية
Abstract:
The results of the study opposed the working reality of local Palestinian cooperative associations of
various kinds as it came in contrary with the results of most previous studies that have been consulted and
referred to. The results indicated that the administrative and financial performance of the olive presses
cooperative associations operating in Salfeet Province was high, and the cooperative culture reality of
members was also high and positive. In addition, the training operations carried out by the cooperative
associations for their members were relatively high and positive. Overall, the results showed that the
performance assessment of institutions working with cooperative associations was high. The study
recommends the necessity to design specialized training programs related to the work of cooperatives. These
cooperatives have to be followed and guided by competent and specialized authorities using modern
methods, along with the application of transparency and accountability standards inside these cooperatives.

Keywords: cooperative association, administrative performance, financial performance, salfeet
Province, olive presses.
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تمهيد:
يعترب الزيتون أحد أكثر األشجار انتشارا يف الوطن العريب خاصة يف الدول املطلة على حوض البحر األبيض املتوسط ،ويرتبط هذا
االنتشار باألمهية االقتصادية والبيئية واالجتماعية اليت حتظى هبا مثرة الزيتون يف هذه الدول والبلدان .ونظراً هلذه األمهية االقتصادية
واالجتماعية  .فقد أولت احلكومات واجملتمعات اهتماما ملحوظاً يف تنمية هذا القطاع ليساهم يف زيادة املدخالت اإلنتاجية واالقتصادية
هلا  ،ومتثل هذا االهتمام يف الرتكيز على النواحي اإلنتاجية ،والتصنيعية والتسويقية لقطاع الزيتون .وبرزت خالهلا العديد من املشاكل
حدت من تقدم هذا القطاع  ،وبرزت كذلك توجهات حنو التقليل من هذه الصعوبات ومعاجلتها ،ومن أهم هذه التوجهات
واملعوقات اليت ُ
االهتمام مبعاصر الزيتون ،وإنشاء مجعيات تعاونية خاصة هبا ،وهذه املعاصر حباجة إىل إدارات لكي تقوم مبهامها اإلدارية واملالية؛
باإلضافة إىل ذلك ،فإن أمهية وجود التعاونيات يف فلسطني ،يظهر من خالل قيامها بأدوار هامة يف حياة اجملتمع الفلسطيين ،سواء من
الناحية االقتصادية أو السياسية أو الوطنية ،ومنذ حلظة نشوئها استطاعت هذه التعاونيات واحلركة التعاونية الفلسطينية التأثري يف خمتلف
قضايا اجملتمع الفلسطيين ،ورغم حصوهلا على مصادر متويل من مصادر خمتلفة ال بأس هبا ،ابتداء من اللجنة األردنية  -الفلسطينية
املشرتكة ،اليت كانت مصدر هام إلدخال األموال إىل فلسطني؛ وعليه ،ومن أجل استمرار عطائها وتعزيز دورها يف عملية التنمية املنشودة،
إال أهنا حباجة ملعرفة قدراهتا املالية واإلدارية اليت تتسم هبا  ،ودراساهتا وتعزيز دورها بشكل صحيح.
لذلك فإن عملية تقييم الوضع اإلداري واملايل ملعاصر الزيتون يف فلسطني ،يعترب من حمفزاً للجانب االقتصادي يف عملية التنمية ،فهناك
تأثري متبادل بني القطاع الزراعي والقطاع االقتصادي ،ف ُكل منهما يعتمد علي األخر يف حركة النشاط املتبادلة ،فعند حتسني الطرق اليت

تؤدي إىل حتريك القطاع الزراعي ،ستؤدي لتفعيل كافة األنشطة الزراعية ،واليت بدورها ستؤدي علي تنشيط ومنو حركة االقتصاد ،لذلك فإن

اإلدارة اجليدة ملعاصر الزيتون ،تعترب وسيلة من وسائل جناح القطاع الزراعي ،خاصة أن القطاع الزراعي يعترب من أعمدة االقتصاد الفلسطيين
منذ القدم ،ملا يوفره من االحتيا جات الغذائية الزراعية للمواطنني ،ومن فرص العمل هلم ،وملسامهته بالناتج احمللي اإلمجايل ،وللحفاظ على
دميومة هذا القطاع ومؤسساته ،ال بد أيضاً من دراسة وتقييم للوضع املايل يف معاصر الزيتون ،لذلك تع لقد لعبت احلركة التعاونية
الفلسطينية بشكل عام  ،أدورا هامة يف حياة اجملتمع الفلسطيين سواء من الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية على مدار التاري

الفلسطيين ومنذ حلظة نشوءها وقد استطاعت هذه احلركات التعاونية الفلسطينية التأثري يف خمتلف هذه القضايا السابقة الذكر ،وتبقى
احلاجة قائمة للتعرف على مستويات األداء املخ تلفة هلذه اجلمعيات ومدى قدرهتا على البقاء واالستمرار يف تقدمي اخلدمات املختلفة
جلمهور املنتسبني  ،وعليه فأن مشكلة الدراسة تتمثل يف التساؤل الرئيس التايل:
ما واقع األداء املايل واإلداري جلمعيات معاصر الزيتون التعاونية يف حمافظة سلفيت؟
وسوف يتم التعرف على ذلك من خالل تغطية العناصر الرئيسية التالية :
أوال -الخلفية العلمية للدراسة :
يعرض الباحث خلفية الدراسة العلمية وذلك كما يأيت:
 .Iأهمية الدراسة:
تنبع أمهية الدراسة من أمهية دور اجلمعيات التعاونية ملا هلا دور بارز وفاعل كبري يف خدمة اجملتمع الفلسطيين ،وعلى وجه اخلصوص
ما يواجه معاصر الزيتون من حتديات يف ظل األوضاع السائدة ،فان هذه الدراسة سوف حتاول اإلسهام يف تقدمي احللول لبعض املشكالت
تلك اجلمعيات للسري مع ما يستجد من ظروف وأنظمة وغريها ،وخاصة وان هذه اجلمعيات تعد مجعيات غري رحبية هدفها األول تقدمي
خدماهتا لروادها كالتسويق وتصنيع الزيت وغريها ،وتنبثق أمهية هذه الدراسة أيضا من مسامهتها يف تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات
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النابعة من هذه الدراسة اليت من شأهنا حتسني واقع تلك اجلمعيات وكيفية تأهيلها وإصالحها والقيام باإلعمال املطلوبة لضمان بقائها
واستمرارها .
وستكون مهمة كذلك للجمعيات التعاونية الفلسطينية بشكل عام  ،وجلمعيات معاصر الزيتون التعاونية بشكل خاص ،وسوف تكون
مرجع معلومايت حول عملية تقيم األداء اإلداري واملايل للمعاصر الزيتون يف حمافظة سلفيت يف فلسطني ،حيث اشتملته أداة الدراسة على
فقرات تتعلق باألداء اإلداري واملايل للمعاصر يف منطقة الدراسة.
 .IIأهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل التعرف إىل األداء اإلداري واملايل جلمعيات معاصر الزيتون التعاونية يف حمافظة سلفيت يف فلسطني  .وتتمثل
هذه األهداف يف اآليت:
 التعرف على املهام واملسؤوليات اإلدارية واملالية املنوطه يف مجعيات معاصر الزيتون التعاونية يف حمافظة سلفيت يف فلسطني؛
 التعرف على االحتياجات التدريبية على االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملني يف تلك اجلمعيات؛
 التعرف على املعيقات اليت حتول دون قيام اجلمعيات التعاونية على متابعة أعماهلا بطريقة أفضل؛
 التعرف على ادارك األعضاء ملفهوم وأمهية العمل التعاوين واجلماعي؛
 معرفة دور احتاد مجعيات معاصر الزيتون التعاونية واملؤسسات ذات العالقة يف توفري اخلدمات للتعاونيات وأعضائها.
 .IIIأسئلة الدراسة و فرضياتها :
حتاول الدراسة اإلجابة على األسئلة الفرعية التالية إضافة إىل السؤال الرئيس للدراسة :
 ما املهام واملسؤوليات اإلدارية واملالية املناطة جبمعيات عصر الزيتون التعاونية؟
 ما مستوى املعرفة مبفاهيم العمل التعاوين ؟
 ما االحتياجات التدريبية للعاملني يف مجعيات معاصر الزيتون التعاونية؟
 ما دور املؤسسات ذات العالقة بعمل مجعيات معاصر الزيتون ؟
أما فرضيات الدراسة فتم صيغاغتها على النحو التايل:
عند مستوى االداء املايل واالداري جلمعيات معاصر الزيتون
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  ،عند مستوى الداللة α
التعاونية تعزى للمتغريات التالية :العمر  ،املستوى التعليمي ،احلالة االجتماعية ،اخلربة العملية ،عدد أفراد األسرة ،الدخل الشهري ،
الدورات التدريبية  ،سنوات العضوية  ,عدد األشجار املمتلكة ..
.VIالدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت إشكالية املذكورة أهاله ،و سنقتصر على ذكر أمها:
 .1دراسة (الزرو  )2102هدفت الدراسة إىل اكتشاف وجهات نظر متخذي القرار والسياسات حول واقع احلركة التعاونية
الفلسطينية يف ظل السلطة الفلسطينية  ،وآفاق تطويرها املستقبلية وقد أظهرت نتائج الدراسة ،العديد من النتائج اهلامة ومنها
غياب البيئة القانونية املناسبة للعمل التعاوين  ،وضعف اهلياكل التنظيمية القائمة وغياب القيادة الفاعلة وضعف البناء املؤسسي
يف القطاع التعاوين  ،كما أظهرت النتائج التبعية يف ال تمويل وقلته وسوء إدارته  ،إضافة إىل حمدودية العائد االقتصادي للقطاع
التعاوين  ،وضعف الوعي التعاوين وحمدودية انتشار الفكر التعاوين يف اجملتمع احمللي  .وأوصت الدراسة إىل أمهية العمل املشرتك
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من أجل استنهاض احلركة التعاونية الفلسطينية  ،وإىل ضرورة توفر البيئة القانونية املناسبة هلذا القطاع  ،كما أوصت الدراسة إىل
ضرورة تقدمي الدعم الفين لتطوير البناء املؤسسي والتنظيمي للقطاع التعاوين  ،وتعزيز الثقافة التعاونية والفكر التعاوين.
 .2دراسة( أبو منر  )2102هدفت الدراسة إىل التعرف على الواقع االقتصادي واالجتماعي والثقايف والبناء املؤسسي للجمعيات
التعاونية يف مشال الضفة الغربية إضافة إىل التعرف على املشكالت اليت تواجهها واحللول املقرتحة  ،وأظهرت نتائج الدراسة
ضعف األداء االقتصادي واالجتماعي والثقايف والبناء املؤسسي للتعاونيات وأوصت إىل ضرورة إجراء املزيد من الدراسات اليت
تشرع قصور التعاونيات يف جماالت حمددة إضافة إىل تعزيز قدرات االعتماد على الذات لدى التعاونيات واإلسراع يف إصدار
قانون التعاون الفلسطيين  ،وتعزيز قدرات املصادر البشرية العاملة يف اجلمعيات التعاونية .
 .3دراسة (درا غمة  )2102هدفت الدراسة إىل التعرف على دور التعا ونيات يف خلق فرص عمل يف اجملتمع الفلسطيين  ،أظهرت
نتائج الدراسة الدور املتوسط والضعيف للجمعيات التعاونية يف خلق فرص العمل كما أظهرت نتائجها عدم عمل اجلمعيات
التعاونية الفلسطينية بتوصية منظمة العمل الدويل رقم  091بشأن دعم التعاونيات من قبل الشركاء بعمل هذه التعاونيات  ،كما
أشارت النتائج إىل التأثري السليب للعوامل الداخلية للحركة التعاونية بشكل عام على دورها يف خلق فرص العمل  .وأوصت
الدراسة إىل ضرورة إصدار قانون التعاون اخلاص بالواقع احمللي  ،والعمل على إجناح اخلطة اإلسرتاتيجية القطاعية املقرة حىت العام
 ، 2101العمل على إجياد مصادر لإلقراض التعاوين.
 .4دراسة (سعد الدين  )2102هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع ودور اجلمعيات التعاونية الزراعية يف تعزيز امليزة التنافسية
للمنتجات الفلسطينية احمللية  ،أظهرت نتائج الدراسة الضعف الكبري للجمعيات التعاونية يف تعزيز امليزة التنافسية للمنتجات
احمللية الفلسطينية ،وأن دورها يف جمال تقدمي منتجات جديدة كان ضعيفاً جداً كما أظهرت الدراسة عدم قدرة اجلمعيات
التعاونية واستعدادها على املنافسة يف السوق احمللي ،أخر أشارت النتائج إىل ضعف اجلمعيات التعاونية يف تنفيذ برامج التدريب
وحتسني القدرات ألعضائها .وأوصت الدراسة إىل ضرورة إصدار حزمة من األنظمة والقوانني والتشريعات الناظمة والداعمة للعمل
التعاوين واملساعدة يف نشر ثقافة العمل التعاوين يف اجملتمع الفلسطيين املساعدة يف تدريب كادر اجلمعيات التعاونية األعضاء
والعاملني فيها على كيفية تعزيز وتبين نظام اجلودة الشاملة يف عملها  ،وإىل ضرورة املساعدة يف تقدمي املنح والتسهيالت البنكية
وتعزيز اإلقراض الزراعي كي تتمكن التعاونيات من االعتماد على ذاهتا يف املسامهة يف تطوير املنتجات احمللية وتعزيز قدرهتا
التنافسية للوقوف أمام املنافسني.
 .5دراسة (قعقور  )2101هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع اجلمعيات التعاونية الزراعية الفاعلة يف الضفة الغربية من اجل
اقرتاح آليات لتطويرها حىت تكون قادرة على تنفيذ براجمها وتلبية احتياجات أعضائها .أشارت نتائج الدراسة بأن اجلمعيات
التعاونية ال تعمل حسب ختصصها بل حسب التمويل املتوفر ،كما أن معظم اجلمعيات التعاونية الزراعية تواجه حتديات مالية
وإدارية كبرية ،حيث إن معظم هذه اجلمعيات ال متلك رأمسال فعلي إضافة إىل أن معظم اجلمعيات ال تعقد انتخابات هليئاهتا
اإلدارية منذ زمن طويل ومعظم اهليئات اإلدارية مت انتخاهبا بسبب البعد السياسي ويف معظم األحيان بسبب العالقة األسرية
وأوصت الدراسة حبث إدارة التعاون يف وزارة العمل على اإلشراف على إجراء االنتخابات يف اجلمعيات التعاونية ،واإلشراف
على األمور اإلدارية واملالية كما أوصت بضرورة تدريب العاملني يف اجلمعيات التعاونية الزراعية الفاعلة يف جماالت اإلدارة
واحملاسبة ،إضافة إىل عقد دورات تدريبية متخصصة يف جمال التعاون لدى أعضاء وإدارة اجلمعيات التعاونية الزراعية.
 .6دراسة (السكري  )2101هدفت إىل معرفة دور وأمهية تفعيل االحتاد العريب يف خلق فرص العمل ونشر الوعي التنموي ،من
خالل اجتاهات اإلصالح والتطوير يف التعاونيات ،خاصة أن التعاونيات متتلك إمكانيات واعدة للمسامهة يف التنمية ،وتوصلت
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الدراسة إىل أنه جيب العمل ضمن الشروط والظروف املطلوبة لقيام احلركة التعاونية هبذا الدور ،وأيضا توحيد التشريعات،
والتدريب ،وتطوير أساليب العمل ،وتبادل املعلومات بني االحتادات العربية ،ومد أنشطتها إىل أوجه جديدة.
 .7دراسة( صرصور  )2119اليت هدفت إىل مراجعة تقييميه للجمعيات التعاونية للتسليف واالدخار .حيث أجريت على عينة
مكونة من  20مجعية وذلك لتقييم التقدم يف مشروع مجعيات التسليف والذي نفذ من جلان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ،وقد
خلصت الدراسة إىل أن القدرات اإلدارية للجمعيات التعاونية حمدودة .ودعت يف توصياهتا تصميم املراجعة إىل تصميم نظام
تقارير منتظم للوصول إىل املعلومات واملعطيات الالزمة على مستوى االجنازات.
 .8دراسة (قادوس 2119هدفت الدراسة إىل دراسة واقع إدارة مصادر التمويل يف اجلمعيات التعاونية الفلسطينية  ،وخرجت
الدراسة مبجموعة من النتائج كان من أمهها بأنه ورغم حصول التعاونيات احمللية الفلسطينية على التمويل اخلارجي ومن مصادر
عربية وأجنبية عديدة والذي أدى بدوره أحيانا إىل تعزيز رأس املال لدى اجلمعيا ت التعاونية ،وباملقابل أدى هذا الدعم والتمويل
إىل نتيجة عكسية وهي أن هذا التمويل والدعم ساهم يف إضعاف الفكر التعاوين لدى أعضاء اجلمعيات وأدى إىل تنمية ثقافة
االنتفاع لدى أعضاء هذه التعاونيات حسب نتائج هذه الدراسة  ،وهو ما يتناقض مع مبادئ الفكر التعاوين.
 .9دراسة (كسربي  ، )2112هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على التحديات اإلدارية واملالية جلمعيات التوفري والتسليف النسوية
التعاونية يف حمافظات مشال الضفة الغربية من وجهة نظر أمينات الصندوق .وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع اجلمعيات
التعاونية اخلاصة بالنساء يف حمافظات مشال الضفة الغربية .وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أمهها أن هذه اجلمعيات تعاين من
خرق يف تطبيق مبادئ التعاونية اليت متييز التعاونيات عن بقية املؤسسات االقتصادية ،وأن هناك حتديات إدارية وأخرى مالية
تقف عائقا أمام أمينات الصناديق لتطوير أعمال تلك اجلمعيات ،وأوص ت الدراسة بتفعيل دور وزارة العمل الفلسطينية كوهنا
اجلهة املختصة واملشرفة على عمل اجلمعيات التعاونية.
 .11دراسة (كردي  )2112هدفت الدراسة إىل التعرف إىل واقع أداء مجعيات التسويق التعاونية من خالل التعرف على اخلدمات
املختلفة ،االقتصادية والتسويقية واالجتماعية واإل نتاجية اليت تقدمها التعاونيات ألعضائها  ،كما هدفت إىل التعرف على الواقع
اإلداري والتنظيمي هلذه اجلمعيات  ،أظهرت نتائج الدراسة بأن واقع أداء مجعيات التسويق التعاونية يف جمال تقدمي اخلدمات
التسويقية واالقتصادية كان متوسطاً ومل يرتقي للغرض املطلوب ،ضرورة مم ارسة النهج الدميقراطي ،وتطبق مبادئ املسائلة
والشفافية يف عملها  .إنشاء وتأسيس معهد متخصص بتقدمي التدريب والتأهيل ألعضاء التعاونيات املختلفة والعاملني فيها .
 .11دراسة ( أبو صندل ،إ  ،الفضالة  ،ن  ،البحريي  ،س  )2112هدفت الدراسة إىل التعرف على نوعية وجودة اخلدمات
اليت تقدمها اجلمعيات التعاونية يف البحرين ،وكذلك التعرف على املعوقات والعقبات اليت تواجه عمل اجلمعيات التعاونية .
وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر ما تعانيه اجلمعيات التعاونية يتمثل يف قدم وضعف قانون اجلمعيات التعاونية املعمول به
وضعف أداء التنظيم اإلدا ري واملايل للتعاونيات إضافة إىل قلة الوعي لدى اجلمهور بأمهية العمل التعاوين وغياب التثقيف
التعاوين وضعف عالقات التنسيق والتعاون بني القطاع العام وبني اجلمعيات التعاونية .أوصت الدراسة إىل إصدار قانون تعاون
عصري وإىل إتباع نظام لإلشراف والرقابة على األداء املايل واإلداري للتعاونيات.
 .12دراسة ( مركز التعليم املستمر جامعة بري زيت  ) 2111بعنوان مراجعة تقييميه للجمعيات التعاونية للتسليف واالدخار ` وقد
خلصت هذه الدراسة إىل العديد من النتائج وكان من أمهها أن القدرات اإلدارية للجمعيات التعاونية حمدودة  ،وأوصت الدراسة
إىل ضرورة تصميم نظام تقارير منتظم لسهولة الوصول إىل املعلومات واملعطيات الالزمة يف الوقت املناسب للتعرف على
مستويات اإلجناز املتحقق.
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ثانيا -الطرق واإلجراءات المنهجية العلمية المتبعة في الدراسة:
.Iمنهج الدراسة:
اتبععع الباحععث املععنهج الوصععفي وهععو املععنهج الععذي يهععدف إىل وصععف خصععائص الظععاهرة ومجععع معلومععات عنهععا ،فقععد مت اسععتخدام هععذا
املععنهج يف صععورته ألنععه يععالءم طبيعععة وأهععداف الدراسععة ،معتمععداً علععى أسععلوب الدراسععة امليدانيععة يف مجععع املعلومععات ،ليفععي بأغراضععها و قععق
أهدافها واختبار صحة فرضياهتا وتفسري نتائجها.
 .IIمجتمع الدراسة:
مثل جمتمع الدراسة مجيع أعضاء جلان اإلدارة يف مجعيات معاصر الزيتون التعاونيعة يف حمافظعة سعلفيت ،والبعال ععددهم ( )27عضعواً
وميثلععون تسعععة مجعيععات تعاونيععة .يف حععني بلغععت عينععة الدراسععة ( )81عضععو مععن أعضععاء جلععان اإلدارة  ،ميثلععون مععا نسععبته  %52مععن جمتمععع
الدراسة وقد استخدمت العينة العشوائية املنتظمة
.IIIصدق أداة الدراسة:
مت التحق ععق م ععن ص ععدق األداة حبس ععاب معام ععل االرتب ععاط بريس ععون لفقع عرات االس ععتبانة م ععع الدرج ععة الكلي ععة لع ع داة ،واتض ععح وج ععود دالل ععة
إحصائية يف مجيع فقرات االستبانة مما يدلل على أن هناك اتصاف داخلي بني الفقرات.
.IVثبات أداة الدراسة:
مت التحقق من ثبات األداة ،حبساب ثبات الدرجة الكلية واجملاالت ملعامل الثبات ،الستبانه الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ
الفا ،وكانت الدرجة الكلية ( ،)0.95وهذه النتيجة تشري إىل متتع هذه األداة بثبات يفي بأغراض الدراسة.
.Vإجراءات الدراسة:
بعععد التأكععد مععن صععدق وثبععات أداة الدراسععة ،وحتديععد عينععة الدراسععة ،مت بتطبيععق األداة علععى أف عراد عينععة الدراسععة ،وبعععد أن اكتملععت
عمليععة جتميععع االسععتبيانات مععن أف عراد العينععة بعععد إجععابتهم عليهععا بطريقععة صععحيحة ،تبععني للفريععق أن عععدد االسععتبيانات املسععرتدة الصععاحلة والععيت
خضعت للتحليل اإلحصائي )81( :استبانه.
.VIالمعالجة اإلحصائية:
متت املعاجلة اإلحصائية للبيانات باستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكعل فقعرة معن فقعرات االسعتبانة ،واختبعار (ت)
( ،)t- testواختب ععار التب ععاين األح ععادي ( ،)One Way ANOVAومعام ععل ارتب ععاط بريس ععون ،ومعادل ععة الثب ععات كرونب ععاخ ألف ععا
( ،)Cronbach Alphaوذلععك باسععتخدام الععرزم اإلحصععائية (Statistical Package For Social ( )SPSS
.)Sciences
ثالثا -نتائج الدراسة ومناقشتها:
.Iمحور مفهوم العمل التعاوني:
واجلدول رقم ( )1يوضح املتوسطات احلسابية والنسب املئوية والتقدير لدور مجعيات معاصر الزيتون التعاونية الزراعية جملال املعرفة
مبفاهيم العمل التعاوين.
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جدول رقم ( )1المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتقدير لدور جمعيات معاصر الزيتون التعاونية الزراعية لمجال المعرفة بمفاهيم العمل التعاوني

المتوسط

االنحراف

النسبة المئوية

التقدير

الفقرة

الرقم
1

هناك وضوح يف مفهوم العمل التعاوين

2.33

0.69

78%

مرتفعة

2

يتوفر إدراك كامل ألمهية العمل التعاوين

2.17

0.71

72%

مرتفعة

3

عضوية العمل التعاوين تعرب عن احتياج حقيقي

2.50

0.62

83%

مرتفعة جدا

4

يعزز مفهوم التعاون العمل اجلماعي والتطوعي

2.44

0.62

81%

مرتفعة جدا

5

يتوفر مستوى موحد لدى األعضاء مبفهوم العمل التعاوين

2.11

0.68

70%

مرتفعة

6

تاج الفكر التعاوين إىل جهود لتعليمه يف اجملتمع احمللي

2.61

0.61

87%

مرتفعة جدا

2.36

0.65

79%

مرتفعة

الدرجة الكلية للمجال

املالحظ أن هذه النتيجة يف جدول رقم(  )1أعاله  .جاءت قريبة إىل واقع احلال بالنسبة إىل واقع وظروف احلركة التعاونية الفلسطينية
حيث أن عضوية اجلمعيات التعاونية من قبل األعضاء تأيت رمبا كنتيجة الحتياجات مادية واقتصادية باألساس وليس لقناعة راسخة
بضرورة العمل التعاوين ،وإدراك إىل أمهية العمل التعاوين وضرورته من أجل حتقيق التنمية  .ونستند يف هذا الرأي إىل نتائج دراسات سابقة
ومنها  ،دراسة أبو صندل والفضالة والبحريي  ،بعنوان هل فشلت احلركة التعاونية يف البحرين حيث أكدت نتائج هذه الدراسة أن من
أهم أسباب فشل اجلمعيات التعاونية هو قله وعي اجلمهور بأمهية العمل التعاوين وغياب التثقيف التعاوين  ،دراسة صرصور  ،أجرى
دراسة بعنوان :واقع قدرات اجلمعيات التعاونية وقضايا واسرتاتيجيات بناء القدرات ،حيث أكدت نتائج هذه الدراسة حمدودية الثقافة
واملعرفة يف قيم ،ومبادئ وطبيعة العمل التعاوين لدى أعضاء التعاونيات القائمة واجملتمع بشكل عام وكذلك دراسة قادوس  ،بعنوان :
واقع متويل اجلمعيات التعاونية ودور االحتادات واملؤسسات الداعمة ،وخرجت الدراسة مبجموعة من النتائج كان من أمهها بأنه ورغم
حصول التعاونيات احمللية الفلسطينية على التمويل اخلارجي ومن مصادر عربية وأجنبية عديدة والذي أدى بدوره أحيانا إىل تعزيز رأس املال
لدى اجلمعيات التعاونية ،وباملقابل أدى هذا الدعم والتمويل إىل نتيجة عكسية وهي أن هذا التمويل والدعم ساهم يف إضعاف الفكر
التعاوين لدى أعضاء اجلمعيات وأدى إىل تنمية ثقافة االنتفاع لدى أعضاء هذه التعاونيات حسب نتائج هذه الدراسة وهو ما يتناقض
مع مبادئ الفكر التعاوين.
وكذلك دراسة سعد الدين  ،بعنوان دور اجلمعيات التعاونية يف تعزيز امليزة التنافسية للمنتجات الفلسطينية احمللية  ،حيث أوصت الدراسة
إىل ضرورة إصدار حزمة من األنظمة والقوانني والتشريعات الداعمة والناظمة للعمل التعاوين  ،واملساعدة يف نشر ثقافة العمل التعاوين يف
اجملتمع الفلسطيين يف وسائل اإلعالم املختلفة  ،دراسة الزرو  ،حيث أظهرت نتائج هذه الدراسة إىل أن املعرفة العامة والوعي الشعيب بأمهية
احلركة التعاونية كان حمدودا جداً و تاج إىل مزيد من العمل واجلهد من أجل تعزيز الفكر التعاوين لدى املواطنني  ،كما أظهرت هذه
الدراسة إىل تدين مستوى الوعي بالفكر التعاوين وكذلك املبادئ التعاونية  ،حيث أن خمتلف لنشاطات واألعمال اليت تقوم هبا ومتارسها
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التعاونيات تتناقض مع الفكر والعمل التعاوين كما ظهر ذلك بنتائج هذه الدراسة  .كما يتفق رأي الباحث مع توصيات دراسة الزرو
واليت أوصت بضرورة نشر الثقافة التعاونية من خالل القيام حبمالت مجاهريية  ،وتشجيع إجراء أحباث تعىن بالقطاع التعاوين  ،وإىل ضرورة
إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات موحدة للحركة التعاونية  .وكذلك دراسة ابو منر  ،بعنوان واقع اجلمعيات التعاونية الفلسطينية وآفاق
تطويرها ،حيث أشارت نتائجها إىل ضعف أداء اجلمعيات التعاونية يف اجملال الثقايف وبالتايل تدين مستوى مفهوم العمل التعاوين واجلماعي
لدى األعضاء .
 .IIمحور المسؤوليات والمهام اإلدارية:
واجلدول رقم ( )7ملحق رقم ( )2يوضح املتوسطات احلسابية والنسب املئوية والتقدير ل داء واملسؤوليات واملهام واإلدارية
جلمعيات معاصر الزيتون التعاونية.
يرى الباحث أن هذه النتائج بعيدة عن واقع احلال الذي تعيشه اجلمعيات التعاونية وعلى خمتلف أنواعها وخاصة يف الواقع الفلسطيين
وخاصة يف جمال املسؤوليات واملهام اإلدارية والبناء التنظيمي هلا .
وبرأي الباحث مل يشفع هذا األداء اإلداري االجيايب إىل حداً ما ،يف تعزيز دور اجلمعيات التعاونية وتوسيع عضويتها  ،إضافة إىل تعزيز

دورها كمؤسسات لتحقيق التنمية اجملتمعية  .ويستند الباحث يف هذا الرأي إىل نتائج بعض الدراسات احمللية والعربية واألجنبية ومنها دراسة
كسربي  ،واليت أظهرت نتائجها بأن هناك جمموعة من التحديات ال يت تواجه مجعيات التوفري والتسليف التعاونية ومن هذه التحديات
اإلدارية على وجه اخلصوص ،إضافة إىل التحديات املالية إذ اهنا تشكل عائق كبري أمام تطور هذه اجلمعيات األمر الذي قلل من متيزها
عن باقي املؤسسات االقتصادية األخرى العاملة يف اجملتمع الفلسطيين  ،وكذلك نتائج دراسة صرصور  ،بعنوان :واقع قدرات اجلمعيات

التعاونية وقضايا واسرتاتيجيات بناء القدرات ،بأن التعاونيات الفلسطينية تعاين من حمدودية القدرات الفنية واإلدارية واملالية واليت من
شأهنا أن متكن التعاونيات من إقامة مشاريع اقتصادية يشارك فيها األعضاء وحتقق فائض ملصاحلهم االقتصادية .
وكذلك دراسة مركز التعليم املستمر جامعة بري زيت ، ،بعنوان مراجعة تقييميه للجمعيات التعاونية للتسليف واالدخار  .وقد خلصت هذه
الدراسة إىل العديد من النتائج وكان من أمهها أن القدرات اإلدارية للجمعيات التعاونية حمدودة  ،وأوصت الدراسة إىل ضرورة تصميم نظام
تقارير منتظم لسهولة الوصول إىل املعلومات واملعطيات الالزمة يف الوقت املناسب للتعرف على مستويات اإلجناز املتحقق .وكذلك دراسة
الزرو حيث أظهرت نتائجها إىل غياب البناء املؤسسي للتعاونيات وضعف اهلياكل التنظيمية القائمة وغياب القيادة املبادرة .
 .IIIمحور المهام والمسؤوليات المالية:
واجلدول رقم ( )3ملحق رقم ( )3يوضح املتوسطات احلسابية والنسب املئوية والتقدير ل داء واملسؤوليات املالية جلمعيات معاصر
الزيتون التعاونية.
يرى الباحث أن هذه النتائج واليت تظهر األداء اإلجيايب للجمعيات التعاونية يف اإلدارة املالية وكذلك اإلجراءات املتبعة من قبل جلان اإلدارة
يف املتابعات املالية  ،مبال به وأنه مل يدلل على واقع حقيقي متوفر يف هذه التعاونيات  ،فالغالبية العظمى من اجلمعيات التعاونية احمللية
تعاين من ضعف يف األداء املايل واإلدارة املالية ويستند الباحث يف هذا الرأي إىل نتائج وتوصيات العديد من الدراسات احمللية والعربية
و األجنبية ومنها  ،دراسة قعقور  ،بعنوان واقع اجلمعيات التعاونية الزراعية يف الضفة الغربية وآفاق تطويره  .حيث أوصت هذه الدراسة إىل
ضرورة عقد العديد من الدورات والربامج التدريبية املتخصصة يف األداء املايل واحملاسبة للتعاونيات  .وكذلك دراسة النمر  ،بعنوان واقع
اجلمعيات التعاونية الفلسطينية وآفاق تطويرها من خالل دراسة التعاونيات الزراعية يف مشال الضفة الغربية  .حيث خلصت هذه الدراسة
إىل العديد من النتائج ومنها ضعف وقله وجود آليات لتطوير األنظمة املالية واإلدارية للمجمعيات التعاونية اليت مثلت جمتمع الدراسة .
دراسة الزرو  ،واليت أشارت نتائجها إىل أن من أهم التحديات اليت تواجه عمل التعاونيات الفلسطينية وأكثرها غموضا هو اجلوانب املالية
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وعدم إتباع أساليب إدارية واضحة لإلفصاح املايل يف هذه اجلمعيات  .وعدم تقدمي بيانات مالية واضحة إىل جهات االختصاص وهي
وزارة العمل يف الوقت املناسب  .وأن معظم التعاونيات احمللية الفلسطينية ال تقدم بيانات مالية على اإلطالق جلهة االختصاص  ،وكثريا
من األحيان تفتقر هذه البيانات إىل الدقة والوضوح  ،إضافة إىل ضعف القدرة يف إدارة القروض اليت متنحها اجلمعيات ألعضائها  .دراسة
كردي  ،بعنوان دراسة حتليلية لتقييم أداء مجعيات التسويق التعاونية يف مشال الضفة الغربية  ،حيث أوصت الدراسة بضرورة ممارسة النهج
الدميقراطي  ،وإىل إتباع وتطبيق مبادئ املساءلة والشفافية يف عملها
 .IVمحور التدريب وتطوير القدرات:
واجلدول رقم ( )4ملحق رقم ( )4يوضح املتوسطات احلسابية والنسب املئوية والتقدير لدور مجعيات معاصر الزيتون التعاونية
الزراعية يف جمال التدريب وتطوير القدرات ل عضاء.
يرى الباحث أن نتائج الدراسة يف هذا اجملال واليت أتت قريبة من الواقع  ،مل تعكس حال األمر على واقع األداء املايل واإلداري
للجمعيات التعاونية ملعاصر الزيتون  ،حيث أن ضعف برامج التدريب وتطوير القدرات هلذه اجلمعيات واليت أظهرته نتائج الدراسة  ،مل
ينعكس سلباً على األداء املايل واإلداري فجاءت نتائج الدراسة لتعطي واقعاً اجيابيا هلذين اجملالني  ،األمر الذي يستدعي إجراء مزيدا من
الدراسات املتخصصة للتعرف على مدى أنعاكس برامج التدريب وتطوير القدرات املنفذة من قبل اجلمعيات التعاونية ألعضائها على

مستويات األداء املايل واإلداري بشكل واضح  ،ويستند الباحث إىل هذا التحليل إىل نتائج وتوصيات العديد من الدراسات واليت أكدت
معظمها حاجة التعاونيات إىل برامج تدريب متخصصة يف الشؤون املالية واإلدارية  .ومنها دراسة الزرو ،حيث أشارت نتائجها حاجة
التعاونيات إىل قيادة مدربة ومؤهلة ختدم تطلعات هذه احلركة ،وقد أوصت الدراسة إىل ضرورة تنفيذ برامج التدريب وتطوير قدرات
األعضاء والعاملني يف التعاونية  ،وحتسني األداء الفين هلا وتطوير األداء املايل واإلداري للجمعيات التعاونية وتعزيز مهارات االتصال
والتواصل  ،وحتسني عمليات األشراف  ،وإنشاء معهد التدريب التعاوين  .دراسة السكري  ،حيث أوصت بضرورة تطوير أساليب العمل
اإلداري واملايل لدى اجلمعيات التعاونية  .دراسة أبو صندل والفضالة والبحريي  ،حيث أظهرت نتائجها أن من أهم املشاكل اليت تواجه
عمل التعاونيات عدم توفر الدعم اإلداري للتعاونيات وغياب أساليب األشراف املختلفة على األداء املايل واإلداري .
 .Vمحور تقيم ألداء المؤسسات ذات العالقة:
واجلدول رقم ( )2ملحق رقم ( )5يوضح املتوسطات احلسابية والنسب املئوية والتقدير لدور املؤسسات ذات العالقة بعمل
مجعيات معاصر الزيتون التعاونية الزراعية يف منطقة الدراسة.
و يتضح من نتائج الدراسة بأن تقييم األداء اإلداري واملايل كان مرتفع حيث كانت النسبة املئوية ( )%27بشكل عام وهي نسبة مرتفعة
 ،وكان املتوسط احلسايب  ، 7272بينما كانت الدرجة الكلية جملال أداء املؤسسات ذات العالقة بعمل اجلمعيات التعاونية بنسبة %45
وهي نسبة متوسطة وضعيفة  ،وعلى مجيع فقرات هذا اجملال كانت أيضاً النسبة متوسطة  .وهذا النتائج تؤكد مدى اإلخفاق واخللل
الكبري الذي تعاين منه احلركة التعاونية الفلسطينية بشكل عام فيما يتعلق بعالقات التعاون والشراكة بني اجلمعيات التعاونية نفسها وبينها
وبني جهات االختصاص املختلفة ذات العالقة  ،والذي يتناقض مع روح وأصالة املفاهيم والقيم واملبادئ اليت يقوم عليها العمل التعاوين ،
األمر الذي ينذر بواقع مستقبلي مرير ملسرية هذه احلركة واليت استمر وجودها يف الواقع الفلسطيين أكثر من مائة عام  .يعتمد الباحث إىل
هذ ا التحليل على نتائج وتوصيات دراسات سابقة حملية وإقليمية ودولية ومنها هذه الدراسات  ،دراسة درا غمة  ،بعنوان دور احلركة
التعاونية الفلسطينية يف توفري فرص العمل وتعزيزها يف سوق العمل من وجهة نظر ممثلي اجلمعيات التعاونية  ،حيث أشارت نتائجها إىل أنه
مل يتم العمل بشكل إجيايب وفعُال بتوصيات منظمة العمل الدولية رقم  ، 121بشأن تعزيز دور التعاونيات من قبل الشركاء واملعنيني هبذا
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القطاع  ،حيث كانت اخلدمات املقدمة من قبل احلكومة للحركة التعاونية كبرية قياساً باخلدمات والدعم املقدم من االحتادات التعاونية
نفسها واليت كانت قليلة  ،إضافة أيضاً إىل قلة اخلدمات والدعم املقدم من قبل منظمات اجملتمع املدين احمللية والدولية هلذا القطاع .
رابعا .النتائج و التوصيات:
 .Iالنتائج:
 أظهرت نتائج الدراسة بأن األداء اإلداري واملايل جلمعيات معاصر الزيتون التعاونية كان جيدا.
 أظهرت نتائج الدراسة بأن مستويات ثقافة أعضاء اجلمعيات التعاونية يف منطقة الدراسة كان أيضا جيدا.
 أظهرت النتائج بأن برامج التدريب املنفذة من قبل إدارات اجلمعيات التعاونية كان مبستويات جيدة ومقبولة بالنسبة ل عضاء،
 وبشكل عام أظهرت نتائج الدراسة بأن أداء املؤسسات التعاونية العاملة يف اجملتمع الفلسطيين جيدة.
 أظهرت النتائج أنه ال تأثري للمتغريات املستقلة مثل العمر ،وعدد أفراد األسرة  ،وعدد الدورات التدريبية  ،وسنوات عضوية جلان
اإلدارة  ،والدخل الشهري وغريها من املتغريات املستقلة على األداء املايل واإلداري للجمعيات التعاونية.
 .IIالتوصيات:
 توصي الدراسة إىل ضرورة العمل على تصميم برامج تدريب متخصصة ذات عالقة بعمل التعاونيات.

 قيام اجلهات املختصة بعمل اجلمعيات مبتابعتها وإرشادها واستخدام األساليب احلديثة يف عملية اإلرشاد.
 ضرورة مراعاة أنظمة ومعايري الشفافية واملساءلة يف التعاونيات وتطبيقها.
 إجراء مزيد من الدراسات املتخصصة لتعرف أكثر على االجتاهات احلقيقية ألعضاء اجلمعيات التعاونية يف معاصر الزيتون وغريها
من األنواع املختلفة للجمعيات التعاونية العاملة يف الواقع الفلسطيين.
المالحق
.Iملحق رقم (: )0
جدول رقم ( )3المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتقدير لألداء والمسؤوليات والمهام واإلدارية لجمعيات
الرقم

الفقرة

المتوسط

االنحراف النسبة المئوية

التقدير

1

هناك التزام باألهداف التعاونية

2.22

0.65

74%

مرتفعة

7

يتوفر نصاب قانوين يف كافة االجتماعات

2.44

0.78

81%

مرتفعة جدا

1

يتم إرسال دعوة خطية ل عضاء حلضور االجتماع

2.50

0.71

83%

مرتفعة جدا

5

يتم توثيق حمضر االجتماع

2.89

0.32

96%

مرتفعة جدا

4

تتخذ القرارات بإمجاع

2.83

0.38

94%

مرتفعة جدا

7

يتم تطبيق ما يتخذ من قرارات االجتماع

2.56

0.62

85%

مرتفعة جدا

2

يتم االحتفاظ مبراسالت اجلمعية وتنظيمها حسب املوضوع

2.44

0.51

81%

مرتفعة جدا
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8

يتم اختاذ القرارات بشكل مستقل دون تأثري

2.33

0.77

78%

مرتفعة

2

يناقش جدول األعمال بشكل مفصل

2.61

0.61

87%

مرتفعة جدا

11

تؤثر اخلالفات بني األعضاء على قرارات اهليئة اإلدارية

2.17

0.86

72%

مرتفعة

11

يتم إقرار التقرير اإلداري من االجتماعات

2.83

0.51

94%

مرتفعة جدا

17

يتم تقدمي تقرير مايل للهيئة اإلدارية بشكل دوري

2.61

0.61

87%

مرتفعة جدا

11

تشرف جلان اإلدارة على كافة نشاطات اجلمعية

2.67

0.69

89%

مرتفعة جدا

15

تتاح فرصة لكافة األعضاء للمشاركة يف اختاذ القرارات

2.39

0.61

80%

مرتفعة جدا

14

يتم تزويد جهات االختصاص بالتقارير السنوية املرفقة

2.78

0.43

93%

مرتفعة جدا

17

هناك خلط بني اإلعمال اإلدارية

1.78

0.73

59%

متوسطة

12

يتم استخدام احلاسوب يف حفظ سجالت اهليئة

1.44

0.70

48%

متوسطة

18

يتم نشر منجزات اجلمعية لعامة اجملتمع

1.78

0.65

59%

متوسطة

12

يتم تفويض املهام ل عضاء يف اهليئة للقيام باجناز اإلعمال يف الوقت

2.50

0.51

83%

مرتفعة جدا

71

هناك استقاللية يف اختاذ القرارات عن االحتاد التعاوين

2.67

0.59

89%

مرتفعة جدا

71

تقوم جلان الرقابة بعمليات الرقابة بشكل مناسب

2.50

0.71

83%

مرتفعة جدا

77

جيري أحيانا عقد اجتماعات طارئة

2.89

0.32

96%

مرتفعة جدا

الدرجة الكلية للمجال

2.45

0.60

82%

مرتفعة جدا

احملدد

 .IIملحق رقم (:)3
جدول رقم ( )2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتقدير لألداء والمسؤوليات المالية لجمعيات معاصر الزيتون التعاونية
الرقم

المتوسط

الفقرة

االنحراف

النسبة المئوية

التقدير

1

يتم توزيع املهام واملسؤوليات املالية

2.83

0.51

94%

مرتفعة جدا

7

يتم تقدمي تقرير مايل بشكل دوري

2.89

0.32

96%

مرتفعة جدا

1

يتم االتصال بني املالية واهليئة اإلدارية بشكل دائم

2.78

0.43

93%

مرتفعة جدا

5

يتم إقرار التقرير املايل يف االجتماعات

2.94

0.24

98%

مرتفعة جدا

4

يتم استخدام احلاسوب يف حفظ السجالت

1.50

0.79

50%

متوسطة

7

يتم متابعة األعضاء يف بتسديد االلتزامات املالية املرتتبة عليهم

1.83

0.79

61%

مرتفعة

2

تتخذ القرارات بإمجاع

2.89

0.32

96%

مرتفعة جدا

8

يتم متابعة ما مت التخطيط له وما مت تنفيذه ماليا على ارض الواقع

2.11

0.76

70%

مرتفعة

2

يتم إعداد امليزانيات العمومية وقوائم الدخل واخلسارة

2.94

0.24

98%

مرتفعة جدا
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11

يتم كتابة التقارير املالية وحماضر االجتماعات واملراسالت اخلاصة

2.94

0.24

98%

مرتفعة جدا

11

تتم التواقيع املالية بشكل صحيح

2.89

0.32

96%

مرتفعة جدا

2.60

0.45

87%

مرتفعة جدا

الدرجة الكلية للمجال

.IIIملحق رقم ()2
جدول (  )4المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتقدير لدور جمعيات معاصر الزيتون التعاونية الزراعية في مجال التدريب وتطوير القدرات لألعضاء
الرقم

الفقرة

المتوسط

االنحراف النسبة المئوية

التقدير

1

يتم قياس اثر التدريب يف العمل

1.89

0.47

63%

مرتفعة

7

جيري تقييم للمتدربني والربنامج التدرييب

1.72

0.46

57%

متوسطة

1

تنفذ اجلمعية برنامج إرشادي ل عضاء

2.00

0.69

67%

مرتفعة

5

مهارات الرتويج للفكر التعاوين واجلمعية

2.00

0.69

67%

مرتفعة

4

يتم تصميم برامج التدريب بناء على احلاجة

1.72

0.67

57%

متوسطة

7

تنوع الربامج التدريب

1.67

0.59

56%

متوسطة

1.83

0.59

61%

مرتفعة

الدرجة الكلية للمجال

 .IVملحق رقم ()5
جدول(  )5المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتقدير لدور المؤسسات ذات العالقة بعمل جمعيات معاصر الزيتون التعاونية الزراعية في منطقة الدراسة

الرقم

الفقرة

المتوسط

االنحراف

النسبة
المئوية

التقدير

1

مشاريع مشرتكة بني اجلمعيات

1.61

0.70

54%

متوسطة

7

تقدمي التسهيالت من قبل االحتاد العام .

1.50

0.62

50%

متوسطة

1

تقدمي متويل من قبل االحتاد العام .

1.39

0.61

46%

متوسطة

5

إرشاد اجلمعيات من قبل االحتاد العام

1.56

0.62

52%

متوسطة

4

تشبيك بني اجلمعيات ذات العالقة .

1.72

0.89

57%

متوسطة

7

إرشاد ومتابعة من قبل دائرة التعاون

1.89

0.76

63%

مرتفعة

الدرجة الكلية للمجال

1.61

0.70

54%

متوسطة
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المصادر واإلحاالت المعتمدة:

.8

مجال أبو النمر  ، 5185،واقع اجلمعيات التعاونية الفلسطينية وآفاق تطويرها من خالل دراسة التعاونيات الزراعية يف مشال الضفة الغربية  ،رسالة ماجستري غري منشورة – جامعة
القدس ص ،8ص ،1 ،6ص18

.5

عبد الكرمي دراغمة ، 7117 ،بعنوان دور احلركة التعاونية الفلسطينية يف توفري فرص العمل وتعزيزها يف سوق العمل من وجهة نظر ممثلي اجلمعيعات التعاونيعة ،رسعالة ماجسعتري غعري
منشورة  ،جامعة القدس ،ص  ،8ص ،1ص ، 83ص86
صالح الزرو 5185 ،واقع احلركة التعاونية الفلسطينية وسبل تطويرها من وجهة نظر أصحاب القرار وصانعي السياسات  ،حبث منشور  ،جملة جامعة النجاح الوطنية  ،جملد

.3

 56العدد ، 8ص  ،8ص ،83ص ،55ص 54
.4

رميعا سعععد الععدين  ، 7117بعنعوان دور اجلمعيععات التعاونيععة يف تعزيععز امليععزة التنافسععية للمنتجععات الفلسععطينية احملليععة  ،دراسععة منشععورة  ،معؤمتر تعزيععز ميععزه املنتجععات احملليععة ، 7117،
جامعة القدس املفتوحة رام اهلل – فلسطني  ،ص  ،5ص ،4ص،84ص 54

.2
.6

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ووزارة الزراعة ( :)5185التعداد الزراعي للعام  ،5181النتائج األساسية حملافظة سلفيت ،فلسطني، .ص ،8ص1
رائدة قعقور ، 5181 ،واقع اجلمعيات التعاونية الزراعية يف الضفة الغربية وآفاق تطويره ،رسالة ماجستري – غري منشورة – جامعة القدس  ،ص ،4ص،83ص  ،55ص 16

.8

احتاد اجلمعيات التعاونية لعصر الزيتون وتصنيعه وتسويق منتجاته ( ،)5181التقرير السنوي، .ص83

.1

شوكت صرصور ،7112 ،بعنوان  :واقع قدرات اجلمعيات التعاونية وقضايا واسرتاتيجيات بناء القدرات -فلسطني ،ص  ، 58ص  ،58ص 56

 .9ناصر  ، 7112،بعنوان  :واقع متويل اجلمعيات التعاونية ودور االحتادات واملؤسسات الداعمة -فلسطني  ،ص  -6ص83
 .81اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ( :)5119مسح معاصر الزيتون  -النتائج األساسية ،فلسطني ،ص  ،6ص  ،88ص 55
 .88رنا  ، 5111،التحديات اإلدارية واملالية اليت تواجه مجعيات التوفري والتسليف التعاونية يف فلسطني  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة القدس  ،ص  ،8ص  ،88ص،51
ص ،88ص ،14ص91
 .85فؤاد كردي  ، 7118بعنوان دراسة حتليلية لتقييم أداء مجعيات التسويق التعاونية يف مشال الضفة الغربية ،رسالة ماجستري منشورة  ،اجمللة اخللدونية العدد األول – اجلزائر ،
 ،7117ص ،8ص ،4ص،6ص،83ص،84ص89

 .83أبو صندل والفضالة والبحريي  ، 7112بعنوان هل فشلت احلركة التعاونية يف البحرين -البحرين ،ص ،8ص ،4ص،6ص ،1ص55
 .84وليد احليايل  )5118( ،حماسبة اجلمعيات التعاونية  ،منشورات األكادميية العربية املفتوحة  ،الدمنارك ،ص  -83ص 55
 .82أكعرم محعاد ( :)5112تقععومي أداء اإلدارات املاليعة يف مؤسسععات السعلطة الفلسعطينية ،حبععث تطبيقعي علععى ععدد معن الععوزارات احلكوميعة يف قطععاع غعزة ،حبعث مقععدم إىل املعؤمتر العلمععي
األول ،االستثمار والتمويل يف فلسطني بني آفعاق التنميعة والتحديعات املععاصعرة كلية التجارة يف اجلامعة اإلسالمية ،ص ،83ص ،58ص،52ص58
 .86خليل الشقاقي ،و يزيد الصاي ( :)5113إصالح املؤسسات الفلسطينية :معا اجلديعد؟ جملعس العالقعات اخلارجيعة باملفوضعية األوروبيعة :مشعروع الواليعات املتحعدة والشعرق األوسعط،
تقرير فريق العمل املستقل لتقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية ،ص-83ص82
 .88أكرم محاد ( :)5113تقومي منهج الرقابة املالية يف القطاع احلكومي :دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،جامعة اجلزيرة ،السودان ،ص ،58ص54
 .81دراسة مركز التعليم املستمر جامعة بري زيت  ، 7111بعنوان مراجعة تقييمية للجمعيات التعاونية للتسليف واإلدخار – فلسطني ،ص،86ص 89
 .89حممد عبد الرمحن عليان ( :)5115موازنة الربامج واحملاسبة عن األداء -القواعد والتطبيق ،القاهرة :مؤمتر حتديث نظم املوازنة والرقابة على األداء.ص ،8ص55
 .51حممد البيشي( :)5118األجهزة اإلدارية املركزية يف اململكة العربية السعودية مع بداية القرن اجلديد وسبل تطويرها ،الرياض :جملة اإلدارة العامة،اجمللد الواحد واألربعون،العدد
الثالث،اكتوبر5118م .ص،6ص ،83ص،86ص55
 .58عبد الرمحن النظاري ( :)5111اختاذ القرارات لدى القادة اإلداريني يف اجلمهورية اليمنية :مدى فاعليتها والعوامل املؤثرة فيها ،رسالة دكتوراه :جامعة اخلرطوم ،كلية الدراسات
العليا ،شعبة إدارة األعمال ،ص،83ص،82ص55
 .55حممد األرياين ( :)8999تفعيل الدور الرقايب لضمان شفافية النظام اإلداري واملايل للجهاز احلكومي يف اليمن ،جامعة صنعاء :جملة كلية التجارة واالقتصاد،العددان احلادي عشر
والثاين عشر ،ص،55ص ،53ص ،56ص31
 .53جامعع ععة بريزيع ععت بالتنسع ععيق والتع ع ععاون مع ععع برنع ععامج األم ع ععم املتحع ععدة اإلمنع ععائي ووزارة التخط ع ععيط والتعع ععاون الع ععدويل وبتمويع ععل م ع ععن حكومع ععة اليابع ععان ،فلس ع ععطني :تقريع ععر التنميع ععة البش ع عرية
8999/8991م،سبتمرب8999م ،.ص -83ص89
 .54غسان قلعاوي( :)8991رقابة األداء ،الشارقة :املسار للدراسات واالستشارات والنشر ،ص ،9ص،88ص ،89ص55
 .52عبد اهلل شربة ( :)8996تقييم التجربة اليمنية يف حتقيق الرقابة علي األداء بالتطبيق علي وحدات القطاع العام واملختلط ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اجلزيرة  ،ص9
،ص ،85ص ،86ص96
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دراسة تقييميه لألداء اإلداري والمالي لجمعيات معاصر الزيتون التعاونية في محافظة سلفيت
 .56علي السلمي( :)8992السياسات اإلدارية يف عصر املعلومات ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،.ص ،83ص ،58ص ،52ص815
، 7 ، .http://www.startimes.com/?t=23590645 .27أيلول 2113،
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