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  ملخص
. 2013وشھر شباط من العام  2012م جريت ھذه الدراسة في الفترة الواقعة من أيلول للعاأ

وھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع األداء المالي واإلداري لجمعيات معاصر الزيتون 
تكون مجتمع الدراسة من أعضاء لجان اإلدارة في الجمعيات والتعاونية في محافظة سلفيت 

عشوائية المنتظمة حيث وتم استخدام العينة ال) 72(والبالغ عددھم التعاونية لمعاصر الزيتون 
من مجتمع الدراسة ولتحقيق أھداف الدراسة تم % 25عضواً يمثلون ما نسبته ) 18(بلغت 

فقرة ) 51(استخدام المنھج الوصفي كمنھج مالئم لھذه الدراسة وصممت استبانة تكونت من 
س جاءت نتائج الدراسة على عك. وتم توزيعھا على عينة الدراسةموزعة على خمسة مجاالت 

واقع الحال في عمل الجمعيات التعاونية الفلسطينية على مختلف أنواعھا في الواقع المحلي حيث 
تي تم الرجوع لھا واألطالع جاءت مخالفة وعلى نقيض من نتائج معظم  الدراسات السابقة ال

 الزيتون معاصر لجمعيات والمالي اإلداري ألداءبأن احيث أشارت نتائج الدراسة  .عليھا
ً سلفيت كا محافظة في ونيةالتعا كما أن واقع الثقافة التعاونية لدى األعضاء كان مرتفع ، ن مرتفعا

ً أيضاً، إضافة أن عمليات التدريب التي تنفذھا ا  لجمعيات التعاونية ألعضائھا كانتوإيجابيا
مرتفعه وايجابية، وبشكل عام أظھرت النتائج بأن تقييم أداء المؤسسات ذات العالقة بعمل 

 برامج العمل على تصميمأوصت الدراسة إلى ضرورة . جمعيات التعاونية كانت مرتفعةال
قيام الجھات المختصة بعمل الجمعيات بمتابعتھا متخصصة ذات عالقة بعمل التعاونيات و تدريب

تطبيق معايير الشفافية  ، إضافة إلىساليب الحديثة في عملية اإلرشادوإرشادھا واستخدام األ
التعاونيات وإلى إجراء المزيد من الدراسات المعمقة للتعرف على الواقع الحقيقي  والمساءلة في

  .الذي تعمل به التعاونيات المحلية
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Abstract 
This study took place in the period of September 2012 and February 

2013 with the aim of identifying the reality of financial and 
administrative performance of the olive presses cooperative associations 
operating in the governorate of Salfit. The study population consisted of 
the management committee members of the olive presses cooperative 
associations who were (72) while (18) members were selected using the 
systematic random sample method representing by that (25%) of the 
population. In order to achieve the objectives of the study the researcher 
has adopted the descriptive approach as it is appropriate for his study and 
has designed a questionnaire consisting of (51) items distributed on five 
areas. The forms were distributed to the targeted study sample. The 
results of the study opposed the working reality of local Palestinian 
cooperative associations of various kinds as it came in contrary with most 
of the revised studies that have been referred to. The results indicated that 
the administrative and financial performance of the olive presses 
cooperative associations operating in Salfit was high and that the culture 
reality of the cooperative’s members was also deemed to be high and 
positive.  In addition, the training operations carried out by the 
cooperative associations for its members were relatively high and 
positive. Overall results showed that the performance assessment of the 
institutions related to the cooperative associations work were high. The 
study recommends the necessity to design specialized training programs 
related to the work of the cooperatives and that the competent authorities 
of the associations carry out the follow-up and guidance using modern 
methods. In addition to the application of transparency and accountability 
standards in the cooperatives and to conduct more in-depth studies to get 
to know the real situation local cooperatives operate in. 

  

  لعلميةالدراسة وخلفيتھا ا مقدمة
يعتبر الزيتون أحد أكثر األشجار انتشارا في الوطن العربي خاصة في الدول المطلة على 
حوض البحر األبيض المتوسط، ويرتبط ھذا االنتشار باألھمية االقتصادية والبيئية واالجتماعية 

ونظراً لھذه األھمية االقتصادية . التي تحظى بھا ثمرة الزيتون في ھذه الدول والبلدان
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فقد اولت الحكومات والمجتمعات اھتماما ملحوظاً في تنمية ھذا القطاع ليساھم في . االجتماعية و
زيادة المدخالت االنتاجية واالقتصادية لھا، وتمثل ھذا االھتمام في التركيز على النواحي 

وقات وبرزت خاللھا العديد من المشاكل والمع. اإلنتاجية، والتصنيعية والتسويقية لقطاع الزيتون
التي حُدت من تقدم ھذا القطاع، وبرزت كذلك توجھات نحو التقليل من ھذه الصعوبات 
ومعالجتھا، ومن أھم ھذه التوجھات االھتمام بمعاصر الزيتون، وإنشاء جمعيات تعاونية خاصة 

  . بھا، وھذه المعاصر بحاجة إلى إدارات لكي تقوم بمھامھا اإلدارية والمالية

إن أھمية وجود التعاونيات في فلسطين، يظھر من خالل قيامھا بأدوار باإلضافة إلى ذلك، ف
ھامة في حياة المجتمع الفلسطيني، سواء من الناحية االقتصادية أو السياسية أو الوطنية، ومنذ 
لحظة نشوئھا استطاعت ھذه التعاونيات والحركة التعاونية الفلسطينية التأثير في مختلف قضايا 

ورغم حصولھا على مصادر تمويل من مصادر مختلفة ال بأس بھا، ابتداء  المجتمع الفلسطيني،
الفلسطينية المشتركة، التي كانت مصدر ھام إلدخال األموال إلى فلسطين؛  -من اللجنة األردنية 

وعليه، ومن أجل استمرار عطائھا وتعزيز دورھا في عملية التنمية المنشودة، إال أنھا بحاجة 
       .لية واإلدارية التي تتسم بھا، ودراساتھا وتعزيز دورھا بشكل صحيحلمعرفة قدراتھا الما

لذلك فإن عملية تقييم الوضع اإلداري والمالي لمعاصر الزيتون في فلسطين، يعتبر من 
محفزاً للجانب االقتصادي في عملية التنمية، فھناك تأثير متبادل بين القطاع الزراعي والقطاع 

يعتمد علي األخر في حركة النشاط المتبادلة، فعند تحسين الطرق التي  االقتصادي، فُكٍل منھما
تؤدي إلى تحريك القطاع الزراعي، ستؤدي لتفعيل كافة األنشطة الزراعية، والتي بدورھا 
ستؤدي علي تنشيط ونمو حركة االقتصاد، لذلك فإن اإلدارة الجيدة لمعاصر الزيتون، تعتبر 

زراعي، خاصة أن القطاع الزراعي يعتبر من أعمدة االقتصاد وسيلة من وسائل نجاح القطاع ال
يوفره من االحتياجات الغذائية الزراعية للمواطنين، ومن فرص العمل  الفلسطيني منذ القدم، لما

لھم، ولمساھمته بالناتج المحلي اإلجمالي، وللحفاظ على ديمومة ھذا القطاع ومؤسساته، ال بد 
ً من دراسة وتقييم للوضع  المالي في معاصر الزيتون، لذلك تعمل ھذه الدراسة على تقييم أيضا

  .األداء اإلداري والمالي لجمعيات معاصر الزيتون التعاونية في محافظة سلفيت

  أھمية الدراسة
تنبع أھمية الدراسة من أھمية دور الجمعيات التعاونية لما لھا دور بارز وفاعل كبير في 

ه الخصوص ما يواجه معاصر الزيتون من تحديات في ظل خدمة المجتمع الفلسطيني، وعلى وج
األوضاع السائدة، فان ھذه الدراسة سوف تحاول اإلسھام في تقديم الحلول لبعض المشكالت تلك 

وخاصة وان ھذه الجمعيات تعد  ،الجمعيات للسير مع ما يستجد من ظروف وأنظمة وغيرھا
ادھا كالتسويق وتصنيع الزيت وغيرھا، جمعيات غير ربحية ھدفھا األول تقديم خدماتھا لرو

وتنبثق أھمية ھذه الدراسة أيضا من مساھمتھا في تقديم بعض التوصيات والمقترحات النابعة من 
ھذه الدراسة التي من شأنھا تحسين واقع تلك الجمعيات وكيفية تأھيلھا وإصالحھا والقيام 

  .باإلعمال المطلوبة لضمان بقائھا واستمرارھا 
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مة كذلك للجمعيات التعاونية الفلسطينية بشكل عام، ولجمعيات معاصر الزيتون وستكون مھ
التعاونية  بشكل خاص، وسوف تكون مرجع معلوماتي حول عملية تقيم األداء االداري والمالي 
للمعاصر الزيتون في محافظة سلفيت في فلسطين، حيث اشتملته أداة الدراسة على فقرات تتعلق 

  .لمالي للمعاصر في منطقة الدراسةباألداء اإلداري وا

  أھداف الدراسة
تھدف الدراسة إلى التعرف إلى األداء اإلداري والمالي لجمعيات معاصر الزيتون التعاونية 

  :وتتمثل ھذه األھداف في اآلتي. في محافظة سلفيت في فلسطين

الزيتون  التعرف على المھام والمسؤوليات اإلدارية والمالية المنوطة في جمعيات معاصر -
  .التعاونية في محافظة سلفيت في فلسطين

التعرف على االحتياجات التدريبية على االحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين في تلك  -
  .الجمعيات

التعرف على المعيقات التي تحول دون قيام الجمعيات التعاونية على متابعة أعمالھا بطريقة  -
  .أفضل

  .وم وأھمية العمل التعاوني والجماعي  التعرف على إدارك األعضاء لمفھ -

معرفة دور اتحاد جمعيات معاصر الزيتون التعاونية والمؤسسات ذات العالقة في توفير  -
  .وأعضائھاللتعاونيات الخدمات 

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
، أدورا ھامة في حياة المجتمع الفلسطيني التعاونية الفلسطينية بشكال عام لقد لعبت الحركة

من الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية على مدار التاريخ الفلسطيني ومنذ لحظة  سواء
نشوءھا وقد استطاعت ھذه الحركات التعاونية الفلسطينية التأثير في مختلف ھذه القضايا السابقة 
ا الذكر، وتبقى الحاجة قائمة للتعرف على مستويات األداء المختلفة لھذه الجمعيات ومدى قدرتھ

وعليه فأن مشكلة الدراسة  ،خدمات المختلفة لجمھور المنتسبينعلى البقاء واألستمرار في تقديم ال
ما واقع األداء المالي واإلداري لجمعيات معاصر الزيتون التعاونية في : في التساؤل الرئيس

ً مج موعة محافظة سلفيت؟ وتحاول الدراسة اإلجابة على السؤال الرئيس والذي يتفرع عنه أيضا
  :من األسئلة الفرعية التالية

 ما المھام والمسؤوليات اإلدارية والمالية المناطة بجمعيات عصر الزيتون التعاونية؟ -

  ما مستوى المعرفة بمفاھيم العمل التعاوني ؟ -

  ما االحتياجات التدريبية للعاملين في جمعيات معاصر الزيتون التعاونية؟ -

 معيات معاصر الزيتون ؟ ما دور المؤسسات ذات العالقة بعمل ج -
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 فرضية الدراسة

عند مستوى االداء  عند مستوى الداللة ، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية
العمر، المستوى : المالي واالداري لجمعيات معاصر الزيتون التعاونية تعزى للمتغيرات التالية

راد األسرة، الدخل الشھري، الدورات الحالة االجتماعية، الخبرة العملية، عدد أفالتعليمي، 
وقد أظھرت نتائج الدراسة قبول فرضيات . عدد االشجار الممتلكة، سنوات العضوية، التدريبية

  .الدراسة جميعھا

  اإلطار النظري 

  مقدمة
ً على محيطھا، تتفاعل معه من خالل عالقات إن أي جمعية تعاونية تعتبر ن ً مفتوحا ظاما

موعة من األھداف، وفي ھذا اإلطار يمكن أن تتكون الجمعية التعاونية تبادلية، بغرض تحقيق مج
من عدد كبير من األنظمة الفرعية، وھي بذلك تؤثر في المجتمع، وتساھم بشكل كثير في النشاط 
االقتصادي، ويتجلى ذلك من خالل خلق مناصب العمل، وإنتاج السلع والمنتوجات، وكذلك في 

د للجماعات أو األفرع المشتركة فيھا، والمساھمة في تطوير، زيادة المداخل، وتوفير موار
ً تساھم في الميدان االجتماعي، من خالل نشاطھا  وتحديث االقتصاد بفضل التقدم التقني، وأيضا
في المجاالت التالية االجتماعية والتربوية والسياسية والثقافية، لذلك ال بد أن الجمعية خاضعة 

. لذي تعمل من خالله، فھي تحتاج إلى عملية تقييم بشكل مستمرألنظمة وقوانين المجتمع ا
)Birzeit University,1998/1999 ( 

  مفھوم وأھداف تقييم األداء
إن التوسع في عمل اإلدارة المالية خاصة واإلدارات الحكومية عامة، وظھور التخصصات 

ويض بعض االختصاصات والمسؤول ى المسوؤلين الدقيقة المختلفة، يقتضى معه األمر تف يات إل
ذا  ق أھداف المؤسسة، لھ م، وتحقي عن اإلدارات، وذلك حتى يتمكنوا من أداء األعمال الموكلة لھ
ى األداء مع األخذ  ة عل ة األداء أو الرقاب ذلك بمراجع يم األداء، ويعرف ك ظھرت الحاجة إلى تقي

ا عل د تطبيقھ ة خاصة عن ويم األداء تكتسب أھمي ة تق ار أن عملي ي االعتب ومي ف اع الحك ى القط
ق  دعم سعي اإلدارة لتحقي ز النشاط الخاص، وي ذي يحف ذاتي ال دافع ال ديل عن ال ل الب ا تمث لكونھ

  ).(Kalaawi, 1998أھدافھا 

ة  ا للرقاب زة العلي ة لألجھ ة للمجموعة العربي ة والمصطلحات التابع ة األدل كذلك عرفت لجن
ا  ة األداء بأنھ بية رقاب ة والمحاس ويم أنش"المالي د تق ا ق ا إذا كانت مواردھ ق مم ا للتحق ة م طة ھيئ

أديرت بالصورة التي روعيت فيھا جوانب التوفير والكفاءة والفاعلية، ومن أن متطلبات المساءلة 
  ). Eryani,1999" (قد تمت االستجابة لھا بصورة معقولة

  ومن أھم تعريفات تقييم األداء ما يلي

 ). Bishi, 2001( أداء الموظف وتعديله وإزالة اعوجاجه -
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عملية منظمة تھدف إلى تقدير مدى فاعلية وكفاءة الفرد في العمل من أجل مساعدة اإلدارة  -
 .المعنية على اتخاذ قرارات ھامة تخص الموظف وتھم مصيره الوظيفي

قياس وتصحيح أداء األنشطة التي يقوم بھا المرؤوسون للتأكد من أن أھداف المنظمة  -
 .ي تحقيقھاا يجروالخطط المعدة لبلوغھ

عملية تھدف إلى قياس النشاط المؤدى، والوقوف على حقيقة نتائجه، ومن ثم بيان ما إذا  -
ً في نتائجه مع األھداف التي سعى لتحقيقھا، وما إذا كان أسلوب ھذا  كان النشاط متفقا
النشاط ووسائل تحقيق نتائجه تمثل أفضل وأكفأ ما أمكن اتباعه لتحقيق تلك النتائج 

ً ألھداف ومعايير محددة مقدماً، تمھيداً التخاذ . واألھداف تقييم أداء المنظمات طبقا
 .  اإلجراءات الصحيحة المالئمة بما يضمن تطابق األداء مع ما ھو مخطط له

فحص وتحليل سياسات االدارة عن طريق مجموعة اإلجراءات و الوسائل المناسبة بھدف  -
  .)Hammad, 2005( تنفذ بھاترشيد ھذه السياسات، وتحسين الكفاية التي 

  مقومات األداء الجيد
يقصد بمقومات األداء الجيد مجموعة الخصائص والمتطلبات التي يلزم توفرھا للحكم على 

  :مدى جودة وكفاءة وفعالية األداء، وھذه المقومات ھي

 اإلدارة اإلستراتيجية  .أ 
ات المؤسسة بتحديد ھي األسلوب الذي من خالله تقوم اإلدارة العليا ببناء استراتيجيو

والتقييم  التوجھات طويلة األجل، وتحقيق األداء من خالل التصميم الدقيق لكيفية التنفيذ المناسب،
 .)Selmi, 1995(المستمر لالستراتيجيات الموضوعة 

التخطيط السليم الذي يقوم على دراسة أداء السابق والتخطيط للمستقبل، ودراسة الواقع 
 .القائم

  :ليم يرتكز على ما يليوالتخطيط الس
 .وضوح األھداف وقابلية تحويلھا إلى أرقام إن أمكن -

إمكانية قياس العمل المنجز وتحديد المدخالت والمخرجات بالنسبة لكل برنامج أو مركز  -
 .مسؤولية

يتضمن تبويب وتوصيف سليم للوظائف : وجود ھيكل تنظيمي سليم ومناسب للجھة -
  .  يف لألنشطة والبرامج المحددة بالھيكل التنظيميووضوح السلطات والمسؤوليات وتصن

وجود نظام للمتابعة وتقويم األداء الذاتي يمكن من خالله متابعة تنفيذ النشاط، وكشف  -
االنحرافات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتصحيح أوالً بأول، ورصد المظاھر اإليجابية في 
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ساھمت في إيجادھا بما يحقق رقابة الكفاءة األداء والسعي إلي تعميمھا، وترسيخ السبل التي 
  .)Shikaki & Yzeed, 2003(والفعالية في ھذه الوحدة اإلدارية 

 الشفافية  .ب 
رار المؤسسي،    اذ الق ات اتخ ة آلي ات، ومعرف ى المعلوم ھي حق كل مواطن في الوصول إل

ؤدي إل ا ت ه من وحق الشفافية مطلب ضروري لوضع معايير أخالقية، وميثاق عمل مؤسسي لم ي
 .الثقة، والمساعدة في اكتشاف الفساد

 إقرار مبدأ المساءلة الفعالة  .ج 
يم األداء   دأ مكمل لتقي ا كمب ام: وممارسته فعلياً من اإلدارات العلي الموظف بشكل ع ذي  ف وال

ا  ة طبق يعطى مسؤوليات وصالحيات أداء وظيفة محددة يكون مسؤوال عن أداء مھام  تلك الوظيف
ى كل من مستوى لما ھو محدد سلفا، ف عند استخدام المساءلة كآلية لتقويم األداء يكون التركيز عل
ق ، األداء الذي تم تحقيقه وفر عناصر تطبي م اتباعه في ظل ت ومدى فعالية نظام المساءلة الذي ت

 .المساءلة الفعالة

 تطوير النظم المحاسبية  .د 
ا ى البيان بية إن وجود نظام محاسبي سليم ومتطور يمّكن من الحصول عل ة والمحاس ت المالي

زة  د األجھ دى تقي ان م ي بي اھم ف ه يس ا أن ة األداء، كم زات رقاب ر إحدى مرتك ي تعتب ليمة الت الس
ي تمارسھا الجھات  ة الت دقيق والرقاب ات الت ة، ويسھل عملي الحكومية بالقواعد التشريعية المطبق

د المختصة، ھذا إلى جانب استخدام ھذه النظم في إعداد الموازنات الخا زة، لتزوي ك األجھ صة بتل
ة والبشرية  متخذي القرار بالبيانات والمعلومات الالزمة للحكم على كفاءة استخدام الموارد المادي

  ).Alian, 2002(المتاحة لتحقيق األھداف 

  الوظيفة المالية 
ترتبط الوظيفة المالية في أي مؤسسة بشكل كبير بالعمليات المالية، : مفھوم الوظيفة المالية

والتي تشكل الحياة المالية للمؤسسة، باعتبار أن كل نشاط اقتصادي يعتمد على الموارد المالية، 
ً إعداد برامج  وتتمثل مھام الوظيفة المالية في عملية التفاوض وفي إدارة وتسيير الخزينة وأيضا

 . التمويل للمؤسسة والمنظمة، واإلشراف على تنفيذھا

الية بوظيفة أخرى، وھي مساعدة اإلدارة العليا للمؤسسة من جھة أخرى ترتبط الوظيفة الم
والتنسيق معھا، من خالل الخدمات التي يمكن أن تقدمھا لھا، بفضل الخبرة والمھارة التي 
اكتسبھا القائمون على إدارة الوظيفة المالية، وھذا الدور المتميز للوظيفة المالية في عالقتھا مع 

تأثير ونفوذ كبيرين في المؤسسة مقارنة بالوظائف األخرى،  اإلدارة العليا للمؤسسة أكسبھا
مع األخذ ، وتتمثل مھامھا في التوفيق بين الموارد المالية المتاحة للمؤسسة، وحاجاتھا المختلفة

في الحسبان إمكانياتھا ومواردھا الحقيقية، وكذلك المالءمة بين أھداف المؤسسة وأھداف 
ئم الوظيفة المالية بين أھداف الجمعيات التعاونية وبين المساھمين، وفي ھذه الدراسة تال
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المعاصر، فالھدف النھائي للمؤسسة ھو تحقيق القدرة على تعظيم القيمة السوقية لألسھم، وھو 
. الھدف اإلستراتيجي الذي تسعى لتحقيقه معظم المؤسسات وتدور حوله جميع القرارات المالية

)Abdul Ghani, 2004(. 

ال توجد قاعدة عامة تسمح بتحديد مكان الوظيفة المالية في الھيكل : الماليةھيكل الوظيفة 
التنظيمي للمؤسسة، ألنه يختلف باختالف أشكال المؤسسات، وبصفة عامة تعد الوظيفة المالية 
جزءا ال يتجزأ من الوظيفة اإلدارية، وھذا على خالف الوظائف األخرى في المؤسسة المستقلة 

اإلدارية، والتي تتمثل في الوظيفة الصناعية والتجارية واالجتماعية، بحيث يتم ذاتيا عن الوظيفة 
  .)Nadari, 2000(التنسيق بين مختلف ھذه الوظائف من طرف المديرية العامة 

 مھام الوظيفة المالية
وتظھر أھمية الوظيفة المالية بالنسبة للمؤسسة في تغطية احتياجاتھا المالية، فالوظيفة 

ھر على اختيار المزيج المالي، من أموال خاصة، أو تمويل ذاتي وديون بمختلف المالية تس
استحقاقاتھا، والذي يحقق لھا أحسن مردود بتكاليف أقل ما يمكن وتظھر أھميتھا كذلك في عملية 
تنفيذ البرامج المالية، حيث تقوم الوظيفة المالية بمتابعتھا، بعد تحديد وتوزيع مسؤولية استعمال 

ل، وتوجيھھا والحرص على أن تتم العمليات المالية ضمن الخطوط المرسومة لھا سابقا األموا
في الخطة العملية وفي البرنامج الذي يوزع فترات السنة في شكل موازنات لتغطية مختلف 
الحاجات من األموال وفي نھاية كل فترة تتم مراقبة البرامج المنفذة للمقارنة بين ما نفذ مع ماكان 

البحث عن األموال :ومخططا مسبقا وباختصار فإن مھمة الوظيفة المالية تنحصر في مبرمجا
بالكمية المناسبة وبالتكلفة المالئمة وفي الوقت المناسب وإنفاقھا بالطريقة المثلى لتحقيق أغراض 

 .المؤسسة

ولضمان فعالية الوظيفة المالية يجب تسجيل جميع العمليات التي تم تحقيقھا كعمليات 
راء والبيع، ثم تلخيص ھذه العمليات المالية في نھاية السنة المالية على شكل قوائم مالية تتمثل الش

في الميزانية، وجدول حسابات النتائج والجداول الملحقة األخرى، وھي عبارة عن مخرجات 
  :نظام للمحاسبة في المؤسسة، ويمكن القول أن مھام الوظيفة المالية تنحصر في

  .د األھداف المالية وتھيئة البرامج والميزانياتتحدي :التخطيط .1

  .اتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق البرامج وتنسيق النشاطات :التنسيق .2

 .لضمان تحقيق األھداف والبرامج التي يتم تنفيذھا: الرقابة .3

وتتحدد الوظيفة المالية بمتغيرين أساسيين ھما السيولة و الربحية، فالسيولة تعد مؤشرا يعبر 
مدى احتمال نعرض المؤسسة لمخاطر اإلفالس، والتي تنجم عن ضعفھا في تسديد ما عليھا عن 

من التزامات، أما الربحية فھي انعكاس للكفاءة، ولفعالية اإلدارة المالية في استغالل األموال 
ي المستثمرة في خلق األرباح ليتوج كل ھذا األداء بقدرة اإلدارة المالية على تحقيق ھدفھا األساس

  ).Hammad, 2003(وھو تعظيم القيمة السوقية ألسھمھا في السوق 
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يھتم بالمظاھر المالية التي تتعلق باإليرادات، والنفقات الخاصة بالمؤسسة، : التقييم المالي
باستخدام التحليل المالي، الذي أصبح يساعد في تقييم األداء ويساعد في التخطيط المستقبلي لكافة 

 شتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط النشاطات عن طريق ا
 المشروع االقتصادي، والتي تساھم في تحديد أھمية وخواص األنشطة التشغيلية، 
 والمالية للمؤسسة وذلك من خالل معلومات تستخرج من القوائم المالية، ومصادر أخرى، 

 ؤسسة بقصد اتخاذ القراراتلكي يتم استخدام ھذه المؤشرات بعد ذلك في تقييم أداء الم
 Shikaki & Yzeed, 2003)(  

إن الغرض الرئيس للتحليل المالي ھو تقييم األداء المالي للمؤسسة، وتحليل تقييم األداء 
المالي مكانة بالغة، وذلك بسبب الندرة النسبية للموارد المالية قياسا باالحتياجات المالية الكبيرة 

من خاللھا دراسة النشاط والمردودية والھيكلة المالية للمؤسسة في  والتحليل المالي ھو عملية يتم
الماضي والحاضر، وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل، ويقوم التحليل المالي أساسا على 
البيانات المحاسبية، وخصوصا الميزانية، وحسابات النتائج، والمالحق المعدة من طرف 

لومات والمؤشرات الكمية والنوعية، حول نشاط المؤسسة، بغرض اشتقاق مجموعة من المع
المؤسسة، والتي تساھم في تحديد أھمية وخواص األنشطة التشغيلية والمالية للمؤسسة، وتفيد في 
اتخاذ القرارات وتساھم كذلك في تحديد جوانب القوة ومواطن الضعف في عملياتھا المالية 

ن األدوات وھي الوسائل والطرق الفنية، والتشغيلية، ويعتمد التحليل المالي على مجموعة م
واألساليب المختلفة التي يستخدمھا المحلل المالي للوصول إلى تقييم الجوانب المختلفة لنشاط 
المؤسسة، والتي تمكنه من إجراء المقارنات واالستنتاجات الضرورية للتقييم، ويقوم التحليل 

. عدد أساليبه حسب اتجاه وطبيعة المقارنةالمالي أيا كانت صورته على منھج المقارنة، لذا تت
)Abdul Ghani, 2004(.  

كما يعتبر تحليل النسب المالية األسلوب األكثر شيوعا، وذلك ألنه يوفر عددا من المؤشرات 
المالية التي يمكن االستفادة منھا في تقييم أداء المؤسسة في مجاالت الربحية، والسيولة والكفاءة 

صوم، وقد اكتسبت النسب المالية أھمية متزايدة بعد أن أصبحت من في إدارة األصول والخ
المؤشرات الھامة في مجال التنبؤ بحاالت الفشل المالي للمؤسسات، ويساعد التحليل المالي في 
التخطيط المستقبلي لكافة النشاطات، حتى أنه يعمل على إخضاع ظروف عدم التأكد للرقابة 

  مالي ضرورة حتمية لتقييم األداء المالي للمؤسسة الحديثةوالسيطرة وبالتالي فالتحليل ال
)Alian, 2002(  

  الوظيفة اإلدارية
ھيكلة المؤسسة، وتقسيم األدوار  بالوظيفة اإلدارية يقصد: مفھوم الوظيفة اإلدارية

والمسؤوليات والتنسيق بين مختلف أجزاء وأقسام المؤسسة، وكذلك تحديد العالقات والقنوات 
  .المختلفة، من أجل بلوغ األھداف المخطط لھاالتنظيمية 
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وھناك تداخل بين الوظيفة المالية والوظيفة اإلدارية، بحيث األموال الالزمة لتحقيق أھداف 
 .المشروع بكفاءة إنتاجية عالية والوفاء بالتزاماته المستحقة في المواعيد المحددة وبأقل تكلفة

Hammad, 2005)(.  

  : فيما يلي ويمكن حصر وظائف اإلدارة
يقصد به عملية استشراف المستقبل، والتنبؤ به ووضع السياسات العامة التي : التخطيط -

  .يمكن للمؤسسة السير عليھا في المستقبل

يعني التنظيم في اإلدارة تحديد السلطات ومسؤوليات العاملين، وتصميم الھيكل : التنظيم -
ة المختلفة؛ من أجل تحقيق أھداف التنظيمي والتنسيق بين مختلف أجزاء ومصالح المؤسس

  .المؤسسة

 .ھي عملية متابعة تنفيذ السياسات الموضوعة والعمل على تقييمھا: الرقابة -

 )Selmi,1995(.  

وتقوم اإلدارة التي تشرف على مؤسسات مثل التعاونيات بوظائف عدة، تندرج تحت 
  : إداراتھا تحت الوظيفة اإلدارية، وھي كالتالي

  لتموينيةالوظيفة ا: أوال
تعتبر ھذه الوظيفة من الوظائف األساسية في المؤسسة وتشمل وظيفة الشراء ووظيفة 

  .التخزين

تظھر أھمية األھمية التموينية من خالل تزويد المؤسسة باحتياجاتھا الضرورية الالزمة 
لإلنتاج، وتعرف ھذه الوظيفة في المؤسسة التجارية على أنھا نشاط اقتصادي يستھدف الحصول 

  .)Sharbah, 1996(على المنتوجات من السلع والخدمات التي سوف يعاد بيعھا 

  :أما الوظائف األساسية إلدارة التمويل فتتمثل فيما يلي
تعرف ھي اإلدارة المسئولة عن اتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالحصول على األموال من 

وتتمثل أھم  .يضمن تحقيق أھداف المنشأةمصادرھا المختلفة بأقل تكلفة، واستخدامھا بكفاءة بما 
  :وظائفھا باآلتي

حيث يقوم المدير المالي بتحليل البيانات المالية وتحويلھا إلى : التحليل والتخطيط المالي -
  .معلومات يمكن استخدامھا في تقييم الظروف المالية والتشغيلية للمنشأة، والتنبؤ بالمستقبل

ارة حجم االستثمارات في كل من األصول قصيرة حيث تحدد اإلد: إدارة ھيكل األصول -
األجل وطويلة األجل، وكذلك التوصية باستخدام االصول الثابتة المناسبة والتي تساھم بشكل 

 .أفضل في العمليات التشغيلية باإلضافة إلى استخدامھا في الوقت المناسب
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لتمويل المختلفة سواء أي تحديد المزيج األمثل من مصادر ا: إدارة الھيكل المالي للمشروع -
أو المصادر الخارجية ) رأس المال، االحتياطيات، االرباح المحتجزة(المصادر الذاتية 

 ....)القروض، السندات،(

 .)Hayali, 2007( عالج القضايا المالية الخاصة مثل االندماج والتصفية -

  الوظيفة اإلنتاجية: ثانياً 
ن توليفة بين مجموعة من العوامل بغية إنتاج المؤسسة ھي عبارة ع، من الناحية االقتصادية

وتبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصادية أخرى، يتمثل ھدفھا في تحويل السلع والخدمات 
المتاحة لھا إلى منتوجات موجھة لألعوان االقتصادية األخرى، فالنشاط األساسي للمؤسسة قائم 

  .على اإلنتاج والتبادل

ن عملية تقنية، تتميز بالفترة زمنية التي تتعلق بتحويل السلع وظيفة اإلنتاج ھي عبارة ع
والخدمات وكذلك بالجانب المتعلق بالعوامل الضرورية الستمرارية نشاطھا كرأس المال والمواد 

  .األولية والعمل

ھذه العملية التقنية تؤثر في طبيعة ھيكل رأس مال المؤسسة وكذلك على شكل التبادالت 
  .من أسفل مستويات النشاط اإلنتاجيسواء من أعلى أو 

رأس المال بالمعنى االقتصادي ھو عبارة عن مجموعة من العوامل االقتصادية والتي 
تساھم في إنتاج السلع والخدمات، ويشمل موارد مادية وغير مادية مثل مجموعة المعارف 

  ). Kalaawi, 1998(المتراكمة في المؤسسة و اإلطارات 

عوان االقتصادية األخرى يختلف حسب طبيعة نشاط اإلنتاج، الذي شروط التبادل مع األ
يتحدد بمستويات من األعلى باألسواق التي من خاللھا تحصل المؤسسة على السلع والخدمات 

ويتحدد من األسفل باألسواق التي من خاللھا تصرف ، الضرورية التي ھي بحاجة إليھا
  .منتوجاتھا

لمھامھا يستدعي وجود نظام إنتاجي، والذي يمكن تعريفه  كذلك إن أداء الوظيفة اإلنتاجية
كإطار تنظيمي لتدفقات اإلنتاج يأخذ بعين االعتبار متغيرين رئيسيين ھما المدة الالزمة لإلنتاج، 

ويھدف ھذا النظام ، وكذلك عدد العمليات التي يجب القيام بھا للحصول على المنتوجات النھائية
 :إلى ما يلي

  .العالقة بين مستوى اإلنتاج والوسائل المستخدمة في تحقيقه وھي: اإلنتاجية .1

  .وھي قدرة الجھاز اإلنتاجي لالستجابة للتغيرات الكمية والنوعية للسوق: المرونة .2

التي تستدعي من المؤسسة إنتاج منتوجات ترضي احتياجات الزبائن خاصة في ظل : الجودة .3
د السعر والتكلفة ھما المتغيران الرئيسيان زيادة المنافسة واشتدادھا بين المؤسسات، فلم يع
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بل أصبحت القدرة على االستجابة لالحتياجات المتنوعة بصورة دقيقة ، في اللعبة التنافسية
  ).Nadari, 2000(وسريعة تشكل الميزة التنافسية للمؤسسة 

ين فإن الوظيفة اإلنتاجية عليھا مسؤولية التوفيق ب، إضافة إلى العوامل التي سبق ذكرھا
األھداف المختلفة للمؤسسة، فالبحث عن تحقيق أقصى األرباح من خالل اإلنتاجية الكبيرة قد ال 
يتالءم مع عامل المرونة الديناميكية، خاصة في ظل التنوع الكبير في المنتجات والتي تتطور 
باستمرار؛ لذلك فإن توسيع مجال اإلنتاج في المؤسسة ليشمل منتوجات أخرى قد يؤدي إلى 

  .)Bishi, 2001(وينعكس سلبا على جودة المنتوجات ، ختالل اإلنتاج في المؤسسةا

  الوظيفة التسويقية: اثالث
كل مؤسسة مطالبة بإشباع بعض الحاجات من خالل بيعھا لمنتوجاتھا من سلع وخدمات 
المستھلكين في مختلف األسواق، ويمكن تحقيق ھذا الغرض عن طريق التبادالت التي تتم بين 

  .ؤسسة واألسواق المختلفة والتسويق ال يختلف في مفھومه العام، عن ھذا اإلطارالم

يمكن أن نعرف التسويق بأنه مجموعة من األفعال واألنشطة التي تساعد على معرفة 
وكذلك إلى التكيف وباستمرار بين ، وتوجيه حاجات المستھلكين وتسعى إلى إشباع رغباتھم

  .اإلنتاج واالستھالك

يفة التسويق يجب معرفة السوق، والذي بدوره يمكن المؤسسة من التحكم في وألداء وظ
عدد معين من المتغيرات الرئيسية التي تتمثل في المنتوج، السعر، االتصال والتوزيع، ومن أجل 
تحقيق فعالية قصوى لنشاطات المؤسسة يجب على المؤسسة دراسة كيفية توزيع وتوجيه 

بق ذكرھا والتنسيق بين مختلف أنظمتھا، حيث تعتبر دراسة جھودھا بين المتغيرات التي س
السوق من المھام الرئيسية إلدارة التسويق في المؤسسة، بحيث تتعدى أغراضھا مثل دراسة 

وتھدف دراسة السوق إلى توفير المعلومات ، العرض والطلب و تطور حاجات المستھلكين
  .)Eryani, 1999. (الالزمة التي تخدم مصلحة المؤسسة

  إنتاج اتحاد المعاصر من زيت الزيتون
د بلغت  ي األراضي الفلسطينية، فق ة المنتجة ف م المحاصيل الزراعي ون من أھ ر الزيت يعتب

ام الزراعي  مساحة األراضي المزروعة ألف  933.9حوالي  2006/2007بأشجار الزيتون للع
بته  ا نس كل م ي تش م، والت ة و% 51.0دون احة المزروع الي المس ـن إجم الي % 80.2م ن إجم م

ون دوالر  49.2أما قيمة إنتاج الزيتون لنفس العام فقد بلغت حوالي . مساحة األشجار المثمرة ملي
من إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي في األراضي الفلسطينية % 4.4أمريكي وھذا يشكل ما نسبته 

  .)Central Bureau of Statistics 2012(. من إجمالي قيمة إنتاج األشجار المثمرة% 32.6

ذي  ون ال ه الستخراج زيت الزيت من الجدير بالذكر أن محصول الزيتون يستخدم في معظم
ه يشكل مصدر  ى أن ة، عالوة عل ر من الصناعات التحويلي دخل في كثي ذاء وي يعتبر مصدرا للغ
ي األراضي  ون ف ت الزيت اج زي ة إنت راً ألھمي طيني، ونظ ع الفلس ي المجتم ر ف اع كبي ل لقط دخ
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ذا الفلسط نويا شامالً يتعرض لھ ينية، فقد خصص الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسحاً س
ذا الموسم في األراضي  ة خالل ھ النشاط بالدراسة الوافية والشاملة لكافة معاصر الزيتون العامل
الفلسطينية، وذلك من حيث العدد واإلنتاج والعائدات والعمالة وغير ذلك من المؤشرات الرئيسية 

 ).Central Bureau of Statistics 2009.  (الزيتون) درس(تعلقة بنشاط عصر الم

  محصول الزيتون في محافظة سلفيت
 العام خالل دونًما 38522سلفيت  محافظة في البستنة بأشجار المزروعة المساحة بلغت
 من %97.6 نسبته ما سلفيت محافظة في المثمرة البستنة أشجار مساحة ، شكلت2009 الزراعي
 مساحة شكلت ، وقد% 2.4المثمرة غير المساحة فيما شكلت البستنة بأشجار المزروعة المساحة
 محافظة في البستنة بأشجار المساحة المزروعة إجمالي من% 98.5نسبته  ما الزيتون أشجار
 .سلفيت

 محافظة في البستنة بأشجار المزروعة المساحة إجمالي من% 98.7أن  النتائج بينت كما
 سلفيت محافظة في باألشجار المزروعة المساحة من %91.7وأن  بعلية أراضي ھي سلفيت

 المحصول بوضع يتعلق فيما أما بطريقة مبعثرة، مزروعة8.3% و مكثفة بطريقة مزروعة
 منفردة مزروعة بطريقة سلفيت محافظة في األشجار مساحة من% 94.8 أن النتائج فتبين
  .مختلطة بطريقة مزروعة2.3% و مقترنة بطريقة مزروعة 2.9%و

 595807 منھا سلفيت محافظة في شجرة 610873 بلغ األشجار عدد أن النتائج وتظھر
 األشجار عدد أن النتائج فبينت الري نمط حسب أما مثمرة، غير شجًرة15066 و مثمًرة أشجار
 رة،شج 11807 المروية األشجار عدد بلغ فيما شجرة،598490  بلغ سلفيت محافظة في البعلية

  .Central Bureau of Statistics2012(الري  نمط فيھا مبين غير شجرة 576 إلى باإلضافة

  الدراسات السابقة
ھدفت الدراسة إلى إكتشاف وجھات نظر متخذي القرار والسياسات ) Zaru 2012(دراسة 

تقبلية وقد وآفاق تطويرھا المس، حول واقع الحركة التعاونية الفلسطينية في ظل السلطة الفلسطينية
العديد من النتائج الھامة ومنھا غياب البيئة القانونية المناسبة للعمل  أظھرت نتائج الدراسة،

وضعف الھياكل التنظيمية القائمة وغياب القيادة الفاعلة وضعف البناء المؤسسي في ، التعاوني
أضافة إلى ، هكما أظھرت النتائج التبعية في التمويل وقلته وسوء إدارت، القطاع التعاوني

لفكر وضعف الوعي التعاوني ومحدودية انتشار ا، محدودية العائد االقتصادي للقطاع التعاوني
وأوصت الدراسة إلى أھمية العمل المشترك من أجل إستنھاض . التعاوني في المجتمع المحلي
كما ، لقطاعوإلى ضروروة توفر البيئة القانونية المناسبة لھذا ا، الحركة التعاونية الفلسطينية

أوصت الدراسة إلى ضرورة تقديم الدعم الفني لتطوير البناء المؤسسي والتنظيمي للقطاع 
  .ثقافة التعاونية والفكر التعاونيوتعزيز ال، التعاوني

ھدفت الدراسة إلى التعرف على الواقع االقتصادي ) Abu alnemer, 2012( دراسة
ات التعاونية في شمال الضفة الغربية إضافة إلى واالجتماعي والثقافي والبناء المؤسسي للجمعي
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وأظھرت نتائج الدراسة ضعف االداء ، التعرف على المشكالت التي تواجھھا والحلول المقترحة
االقتصادي واالجتماعي والثقافي والبناء المؤسسي للتعاونيات وأوصت إلى ضرورة إجراء 

جاالت محددة إضافة إلى تعزيز قدرات المزيد من الدراسات التي تشرع قصور التعاونيات في م
وتعزيز ، األعتماد على الذات لدى التعاونيات واالسراع في إصدار قانون التعاون الفلسطيني

  .قدرات المصادر البشرية العاملة في الجمعيات التعاونية

ھدفت الدراسة إلى التعرف على دور التعاونيات في خلق ) Daraghmeh, 2012(دراسة 
أظھرت نتائج الدراسة الدور المتوسط والضعيف للجمعيات ، المجتمع الفلسطينيفرص عمل في 

التعاونية في خلق فرص العمل كما أظھرت نتائجھا عدم عمل الجمعيات التعاونية الفلسطينية 
بشأن دعم التعاونيات من قبل الشركاء بعمل ھذه  193بتوصية منظمة العمل الدولي رقم 

تائج إلى التأثير السلبي للعوامل الداخلية للحركة التعاونية بشكل عام كما أشارت الن، التعاونيات
وأوصت الدراسة إلى ضرورة إصدار قانون التعاون الخاص . على دورھا في خلق فرص العمل

، 2013والعمل على إنجاح الخطة االستراتيجية القطاعية المقرة حتى العام ، بالواقع المحلي
  .اض التعاونيلى إيجاد مصادر لالقرالعمل ع

ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ودور الجمعيات ) Saad Eddin, 2012(دراسة 
أظھرت نتائج ، التعاونية الزراعية في تعزيز الميزة التنافسية للمنتجات الفلسطينية المحلية

الدراسة الضعف الكبير للجمعيات التعاونية في تعزيز الميزة التنافسية للمنتجات المحلية 
فلسطينية، وأن دورھا في مجال تقديم منتجات جديدة كان ضعيفاً جداً كما أظھرت الدراسة عدم ال

قدرة الجمعيات التعاونية واستعدادھا على المنافسة في السوق المحلي، أخر أشارت النتائج إلى 
  .ضعف الجمعيات التعاونية في تنفيذ برامج التدريب  وتحسين القدرات ألعضائھا

ة إلى ضرورة إصدار حزمة من األنظمة والقوانين والتشريعات الناظمة وأوصت الدراس
والمساعدة في نشر ثقافة العمل التعاوني في المجتمع الفلسطيني  والداعمة للعمل التعاوني

المساعدة في تدريب كادر الجمعيات التعاونية األعضاء والعاملين فيھا على كيفية تعزيز وتبني 
وإلى ضرورة المساعدة في تقديم المنح والتسھيالت البنكية ، لجودة الشاملة في عملھانظام ا

وتعزيز اإلقراض الزراعي كي تتمكن التعاونيات من االعتماد على ذاتھا في المساھمة في 
  .التنافسية للوقوف أمام المنافسينتطوير المنتجات المحلية وتعزيز قدرتھا 

 التعاونية الجمعيات واقع على راسةإلى التعرفالد ھدفت) Qakor, 2010(دراسة 
 تنفيذ على تكون قادرة حتى لتطويرھا آليات اقتراح الغربية من اجل الضفة في الفاعلة الزراعية
 حسب تعمل الجمعيات التعاونية ال أشات نتائج الدراسة بأن .أعضائھا احتياجات وتلبية برامجھا

 تحديات تواجه الزراعية التعاونية الجمعيات معظم أن كما المتوفر، التمويل بل حسب تخصصھا
معظم  فعلي إضافة إلى أن رأسمال تملك ال الجمعيات ھذه إن معظم حيث ماليةوإدارية كبيرة،

 انتخابھا تم اإلدارية الھيئات ومعظم طويل زمن منذ اإلدارية لھيئاتھا انتخابات تعقد ال الجمعيات
 إدارة األسرية وأوصت الدراسة بحث العالقة بسبب األحيان معظم وفي السياسي البعد بسبب
 التعاونية، الجمعيات في االنتخابات إجراء اإلشراف على على العمل وزارة في التعاون
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 الجمعيات في العاملين تدريب بضرورة أوصت كما والمالية اإلدارية األمور على واإلشراف
 دورات تدريبية عقد إضافى إلى اسبة،والمح اإلدارة مجاالت في الفاعلة التعاونية الزراعية

 .الزراعية التعاونية الجمعيات وإدارة أعضاء لدى التعاون مجال في متخصصة

التي ھدفت إلى مراجعة تقييمية للجمعيات التعاونية للتسليف ) Sarsor, 2009( دراسة
معيات جمعية وذلك لتقييم التقدم في مشروع ج 21حيث أجريت على عينة مكونة من . واالدخار

التسليف والذي نفذ من لجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، وقد خلصت الدراسة إلى أن القدرات 
ودعت في توصياتھا تصميم المراجعة الى تصميم نظام . االدارية للجمعيات التعاونية محدودة

  .تقارير منتظم للوصول الى المعلومات والمعطيات الالزمة على مستوى االنجازات

ھدفت الدراسة إلى دراسة واقع إدارة مصادر التمويل في  )Qados, 2009( دراسة
وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج كان من أھمھا بانه ورغم ، الجمعيات التعاونية الفلسطينية

حصول التعاونيات المحلية الفلسطينية على التمويل الخارجي ومن مصادر عربية وأجنبية عديدة 
وبالمقابل أدى ھذا الدعم  ،أس المال لدى الجمعيات التعاونيةناً إلى تعزيز روالذي أدى بدوره احيا

 لدى التعاوني الفكر إضعاف في والتمويل إلى نتيجة عكسية وھي أن ھذا التمويل والدعم ساھم
لدى أعضاء ھذه التعاونيات حسب نتائج ھذه  وأدى إلى تنمية ثقافة االنتفاع الجمعيات أعضاء
 .التعاوني الفكر مبادئ مع يتناقض ما وھو، الدراسة

، ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على التحديات اإلدارية )Ksebre, 2008(دراسة 
والمالية لجمعيات التوفير والتسليف النسوية التعاونية في محافظات شمال الضفة الغربية من 

تعاونية الخاصة وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع الجمعيات ال. وجھة نظر أمينات الصندوق
وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أھمھا أن ھذه . بالنساء في محافظات شمال اضفة الغربية

الجمعيات تعاني من خرق في تطبيق مبادئ التعاونية التي تمييز التعاونيات عن بقية المؤسسات 
ق لتطوير االقتصادية، وأن ھناك تحديات إدارية وأخرى مالية تقف عائقا أمام أمينات الصنادي

أعمال تلك الجمعيات، وأوصت الدراسة بتفعيل دور وزارة العمل الفلسطينية كونھا الجھة 
  .المختصة والمشرفة على عمل الجمعيات التعاونية

ة  ى ) Kurdi, 2008(دراس رف إل ى التع ة إل دفت الدراس ويق ھ ات التس ع أداء جمعي واق
ة، اال دمات المختلف ى الخ رف عل الل التع ن خ ة م ة التعاوني ويقية واإلجتماعي ادية والتس قتص

ة  ائھا، واإلنتاجي ات ألعض دمھا التعاوني ي تق ع اإلداري الت ى الواق رف عل ى التع دفت إل ا ھ كم
ة في ، والتنظيمي لھذه الجمعيات ات التسويق التعاوني ع أداء جمعي أن واق أظھرت نتائج الدراسة ب

ضرورة  لم يرتقي للغرض المطلوب،مجال تقديم الخدمات التسويقية واالقتصادية كان متوسطاً و
ا ممارسة النھج الديمقراطي، فافية في عملھ ائلة والش د . وتطبق مبادىء المس إنشاء وتأسيس معھ

  .فة والعاملين فيھامتخصص بتقديم التدريب والتأھيل ألعضاء التعاونيات المختل

على ھدفت الدراسة إلى التعرف ) Abu sandal, Fadalah & Buhairi. 2007(دراسة 
ى  رف عل ذلك التع رين، وك ي البح ة ف ات التعاوني دمھا الجمعي ي تق دمات الت ودة الخ ة وج نوعي

ة ات التعاوني ي تواجه عمل الجمعي ات الت ا . المعوقات والعقب ر م ائج الدراسة أن أكث وأظھرت نت
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ه وضعف  ة المعمول ب تعانيه الجمعيات التعاونية يتمثل في قدم وضعف قانون الجمعيات التعاوني
ل أد ة العم ور بأھمي دى الجمھ وعي ل ة ال ى قل افة إل ات إض الي للتعاوني يم اإلداري والم اء التنظ

ين القطاع ال اون ب يق والتع ات التنس اوني وضعف عالق اب التثقيف التع اوني وغي ين التع ام وب ع
ة ات التعاوني ام  .الجمعي اع نظ ى اتب ري وإل اون عص انون تع دار ق ى إص ة إل ت الدراس أوص

  . بة على األداء المالي واإلداري للتعاونياتلالشراف والرقا

 )Center for Continuing Education at Bir Zeit University in 2003(دراسة 
ة للتسليف واإلدخار ات التعاوني ة للجمعي ة تقييمي وان مراجع ى ، بعن ذه الدراسة إل د خلصت ھ وق
ة للجمعي درات اإلداري ا ان الق ان من اھمھ ائج وك د من النت ة محدودةالعدي وأوصت ، ات التعاوني

ات  ى المعلومات والمعطي تظم لسھولة الوصول إل ارير من الدراسة إلى ضرورة تصميم نظام تق
 .الالزمة في الوقت المناسب للتعرف على مستويات اإلنجاز المتحقق

  الطريقة واإلجراءات

  منھج الدراسة
ى و ذي يھدف إل صف خصائص الظاھرة اتبع فريق البحث المنھج الوصفي وھو المنھج ال

وجمع معلومات عنھا، فقد تم استخدام ھذا المنھج في صورته ألنه يالءم طبيعة وأھداف الدراسة، 
دافھا  ق أھ ھا ويحق ي بأغراض ات، ليف ع المعلوم ي جم ة ف ة الميداني لوب الدراس ى أس داً عل معتم

  .واختبار صحة فرضياتھا وتفسير نتائجھا

  مجتمع الدراسة

 في التعاونية الزيتون معاصر جمعياتميع أعضاء لجان اإلدارة في مثل مجتمع الدراسة ج
الغ عددھم  محافظة لفيت، والب ة ) 72(س ات تعاوني ون تسعة جمعي في حين بلغت .عضواً ويمثل

من مجتمع الدراسة % 25يمثلون ما نسبته ، عضو من اعضاء لجان اإلدارة) 18(عينة الدراسة 
  .ظمةوقد استخدمت العينة العشوائية المنت

  صدق اداة الدراسة
اط بيرسون  تبانة مع الدرجة تم التحقق من صدق األداة بحساب معامل االرتب رات االس لفق

اك الكلية لألداة،  ى أن ھن دلل عل ا ي تبانة مم رات االس ع فق ة إحصائية في جمي واتضح وجود دالل
  . اتصاق داخلي بين الفقرات

  ثبات اداة الدراسة

الستبانه  بحساب ثبات الدرجة الكلية والمجاالت لمعامل الثبات،تم التحقق من ثبات األداة، 
وھذه النتيجة تشير  ،)0.95(الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية 

  . الى تمتع ھذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة
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  إجراءات الدراسة
راد بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، وتحديد عين ى أف ة الدراسة، تم بتطبيق األداة عل

ا  ابتھم عليھ د إج ة بع راد العين ن أف تبيانات م ع االس ة تجمي ت عملي د أن اكتمل ة، وبع ة الدراس عين
ل  ي خضعت للتحلي تردة الصالحة والت تبيانات المس دد االس ق أن ع ين للفري ة صحيحة، تب بطريق

  .استبانه) 18: (اإلحصائي

  المعالجة اإلحصائية
ة تمت الم ات المعياري ابية واالنحراف عالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات الحس

اين األحادي )t- test) (ت(لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار  ار التب  One Way(، واختب
ANOVA( ا اخ ألف ات كرونب ة الثب اط بيرسون، ومعادل ، )Cronbach Alpha(، ومعامل ارتب

  ).SPSS) (Statistical Package For Social Sciences(اإلحصائية وذلك باستخدام الرزم 

  نتائج الدراسة

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس  :أوالً 
دراسة تقييمية لألداء اإلداري والمالي لجمعيات معاصر الزيتون التعاونية في محافظة 

  سلفيت؟

  :والنسب المئوية والتقدير اآلتيوللتحقق من سؤال الدراسة استخدمت المتوسطات الحسابية 

  .درجة قليلة جدا) فاقل% 20( -

  .درجة قليلة%) 40وحتى أقل % 20من ( -

  .درجة متوسطة%) 60وحتى أقل % 40من ( -

  .درجة مرتفعة%) 80وحتى أقل % 60من ( -

  .درجة مرتفعة جدا) فأكثر% 80من ( -
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  محور مفھوم العمل التعاوني
المئوية والتقدير لدور جمعيات معاصر الزيتون المتوسطات الحسابية والنسب ): 1(جدول 

  .المعرفة بمفاھيم العمل التعاوني لمجال التعاونية الزراعية

النسبة  االنحراف المتوسط  الفقرة  الرقم
  التقدير  المئوية

ھناك وضوح في مفھوم العمل   1
 مرتفعة 78% 0.69 2.33 التعاوني

يتوفر ادراك كامل الھمية العمل   2
 مرتفعة 72% 0.71 2.17 التعاوني 

عضوية العمل التعاوني تعبر عن   3
 مرتفعة جدا 83% 0.62 2.50 احتياج حقيقي

يعزز مفھوم التعاون العمل   4
 مرتفعة جدا 81% 0.62 2.44 الجماعي والتطوعي 

يتوفر مستوى موحد لدى االعضاء   5
 مرتفعة 70% 0.68 2.11 بمفھوم العمل التعاوني 

اوني الى جھود يحتاج الفكر التع  6
 مرتفعة جدا 87% 0.61 2.61 لتعليمه في المجتمع المحلي 

 مرتفعة %79 0.65 2.36  الدرجة الكلية للمجال

جاءت قريبة إلى واقع الحال بالنسبة . اعاله 1يرى فريق البحث أن ھذه النتيجة في جدول 
التعاونية من قبل  حيث أن عضوية الجمعيات، إلى واقع وظروف الحركة التعاونية الفلسطينية

األعضاء تأتي ربما كنتيجة ألحتياجات مادية واقتصادية باألساس وليس لقناعة راسخة بضرور 
ويستند . العمل التعاوني، وإدارك إلى اھمية العمل التعاوني وضرورته من أجل تحقيق التنمية

الفضالة دراسة ابو صندل و، فريق البحث في ھذا الرأي إلى نتائج دراسات سابقة ومنھا
بعنوان ھل فشلت الحركة التعاونية في البحرين حيث اكدت نتائج ھذه الدراسة ، 2007والبحيري 

أن من اھم أسباب فشل الجمعيات التعاونية ھو قله وعي الجمھور بأھمية العمل التعاوني وغياب 
 تالجمعيا قدرات واقع :بعنوان دراسة أجرى ،)Sarsor, 2009(دراسة ، التثقيف التعاوني

 الثقافة القدرات، حيث أكدت نتائج ھذه الدراسة محدودية بناء وقضايا واستراتيجيات التعاونية
 والمجتمع القائمة التعاونيات أعضاء لدى التعاوني وطبيعة العمل ومبادئ قيم، في والمعرفة
 ودور التعاونية الجمعيات تمويل واقع :بعنوان )Qados, 2009( دراسة عام وكذلك بشكل
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الداعمة، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج كان من أھمھا بانه  ادات والمؤسساتاالتح
ورغم حصول التعاونيات المحلية الفلسطينية على التمويل الخارجي ومن مصادر عربية وأجنبية 

ً إلى تعزيز رأس المال لدى الجمعيات التعاونية، وبالمقابل أدى  عديدة والذي أدى بدوره احيانا
 الفكر إضعاف في والتمويل إلى نتيجة عكسية وھي أن ھذا التمويل والدعم ساھم ھذا الدعم
لدى أعضاء ھذه التعاونيات حسب  وأدى إلى تنمية ثقافة االنتفاع الجمعيات أعضاء لدى التعاوني

  نتائج ھذه الدراسة

  .التعاوني الفكر مبادئ مع يتناقض ما وھو

ور الجمعيات التعاونية في تعزيز الميزة بعنوان د، )Saad Eddin, 2012(وكذلك دراسة 
حيث أوصت الدراسة إلى ضرورة إصدار حزمة من ، التنافسية للمنتجات الفلسطينية المحلية

والمساعدة في نشر ثقافة ، األنظمة والقوانيين والتشريعات الداعمة والناظمة للعمل التعاوني
 )Zaru, 2012(دراسة ، المختلفة العمل التعاوني في المجتمع الفلسطيني في وسائل اإلعالم

حيث أظھرت نتائج ھذه الدراسة إلى أن المعرفة العامة والوعي الشعبي بأھمية الحركة التعاونية 
كان محدودا جداً ويحتاج إلى مزيد من العمل والجھد من أجل تعزيز الفكر التعاوني لدى 

كر التعاوني وكذلك المبادىء كما أظھرت ھذه الدراسة إلى تدني مستوى الوعي بالف، المواطنين
حيث أن مختلف لنشاطات واألعمال التي تقوم بھا وتمارسھا التعاونيات تتناقض مع ، التعاونية

كما يتفق رأي فريق البحث مع . الفكر والعمل التعاوني كما ظھر ذلك بنتائج ھذه الدراسة 
نية من خالل القيام والتي اوصت بضرورة نشر الثقافة التعاو) Zaru, 2012(توصيات دراسة 
وإلى ضرورة إنشاء قاعدة ، وتشجيع إجراء أبحاث تعنى بالقطاع التعاوني، بحمالت جماھيرية

بعنوان  )Abu alnemer, 2012(وكذلك دراسة . بيانات ومعلومات موحدة للحركة التعاونية
اداء حيث أشارت نتائجھا إلى ضعف . واقع الجمعيات التعاونية الفلسطينية وآفاق تطويرھا

الجمعيات التعاونية في المجال الثقافي وبالتالي تدني مستوى نفھوم العمل التعاوني والجماعي 
  . لدى األعضاء

  محور المسوؤليات والمھام االدارية
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتقدير لالداء والمسؤوليات والمھام  ):2(جدول 

  .ونيةواإلدارية لجمعيات معاصر الزيتون التعا

النسبة   االنحراف  المتوسط  الفقرة  الرقم
  التقدير  المئوية

 مرتفعة 74% 0.65 2.22 ھناك التزام باالھداف التعاونية  1

يتوفر نصاب قانوني في كافة   2
 االجتماعات

 مرتفعة جدا %81 0.78 2.44
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 )2(تابع جدول رقم ... 

النسبة   االنحراف  المتوسط  الفقرة  الرقم
  التقدير  المئوية

يتم ارسال دعوة خطية لالعضاء   3
 لحضور االجتماع 

 مرتفعة جدا %83 0.71 2.50

 مرتفعة جدا 96% 0.32 2.89 م توثيق محضر االجتماع يت  4

 مرتفعة جدا 94% 0.38 2.83 تتخد القرارت باجماع   5

يتم تطبيق ما يتخد من قرارات   6
 االجتماع 

 مرتفعة جدا %85 0.62 2.56

يتم االحتفاظ بمراسالت الجمعية   7
 وتنظيمھا حسب الموضوع 

 مرتفعة جدا %81 0.51 2.44

القرارات بشكل مستقل يتم اتخاذ   8
 دون تأثير

 مرتفعة %78 0.77 2.33

يناقش جدول االعمال بشكل   9
 مفصل

 مرتفعة جدا %87 0.61 2.61

تؤثر الخالفات بين االعضاء على   10
 قرارات الھيئة االدارية  

 مرتفعة %72 0.86 2.17

يتم اقرار التقرير االداري من   11
 االجتماعات 

 امرتفعة جد %94 0.51 2.83

يتم تقديم تقرير مالي للھئة   12
 االدارية بشكل دوري  

 مرتفعة جدا %87 0.61 2.61

تشرف لجان االدارة على كافة   13
 نشاطات الجمعية  

 مرتفعة جدا %89 0.69 2.67

تتاح فرصة لكافة االعضاء   14
 للمشاركة في اتخاذ القرارات 

 مرتفعة جدا %80 0.61 2.39

تصاص يتم تزويد جھات االخ  15
 بالتقارير السنوية المرفقة  

 مرتفعة جدا %93 0.43 2.78

 متوسطة 59% 0.73 1.78 ھناك خلط بين االعمال االدارية   16
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 2014، )9( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )2(تابع جدول رقم ... 

النسبة   االنحراف  المتوسط  الفقرة  الرقم
  التقدير  المئوية

يتم استخدام الحاسوب في حفظ   17
 سجالت الھيئة 

 متوسطة %48 0.70 1.44

يتم نشر منجزات الجمعية لعامة   18
 المجتمع  

 متوسطة %59 0.65 1.78

ض المھام لالعضاءفي  يتم تفوي  19
الھيئة للقيام بأنجاز االعمال في 

 الوقت المحدد

 مرتفعة جدا %83 0.51 2.50

ھناك استقاللية في اتخاذ القرارت   20
 عن االتحاد التعاوني 

 مرتفعة جدا %89 0.59 2.67

تقوم لجان الرقابة بعمليات الرقابة   21
 بشكل مناسب 

 مرتفعة جدا %83 0.71 2.50

احيانا عقد اجتماعات يجري   22
 طارئة 

 مرتفعة جدا %96 0.32 2.89

 مرتفعة جدا 82% 0.60 2.45  الدرجة الكلية للمجال

يرى فريق البحث أن ھذه النتائج بعيدة عن واقع الحال الذي تعيشه الجمعيات التعاونية 
م وعلى مختلف انواعھا وخاصة في الواقع الفلسطيني وخاصة في مجال المسؤوليات والمھا

  .اإلدارية والبناء التنظيمي لھا

وبرأي فريق البحث لم يشفع ھذا األداء اإلداري االيجابي إلى حداً ما، في تعزيز 
إضافة إلى تعزيز دورھا كمؤسسات لتحقيق التنمية ، دورالجمعيات التعاونية وتوسيع عضويتھا

المحلية والعربية ويستند فريق البحث في ھذا الرأي إلى نتائج بعض الدراسات . المجتمعية
، والتي أظھرت نتائجھا بأن ھناك مجموعة من )Ksebre, 2008(واألجنبية ومنھا دراسة 

التحديات التي تواجه جمعيات التوفير والتسليف التعاونية ومن ھذه التحديات التحديات اإلدارية 
ور ھذه على وجه الخصوص، إضافة إلى التحديات المالية إذ انھا تشكل عائق كبير أمام تط

الجمعيات األمر الذي قلل من تميزھا عن باقي المؤسسات االقتصادية األخرى العاملة في 
 الجمعيات قدرات واقع :، بعنوان)Sarsor, 2009( وكذلك نتائج دراسة، المجتمع الفلسطيني

 القدرات، بأن التعاونيات الفلسطينة تعاني من محدودية بناء وقضايا واستراتيجيات التعاونية
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 اقتصادية مشاريع من شأنھا أن تمكن التعاونيات من إقامة والمالية والتي الفنية واإلدارية قدراتال
  . فائض لمصالحھم االقتصادية األعضاء وتحقق فيھا يشارك

، )Center for Continuing Education at Bir Zeit University in 2003(وكذلك دراسة 
وقد خلصت ھذه الدراسة إلى . اونية للتسليف واإلدخاربعنوان مراجعة تقييمية للجمعيات التع

وأوصت ، العديد من النتائج وكان من اھمھا ان القدرات اإلدارية للجمعيات التعاونية محدودة
 الدراسة إلى ضرورة تصميم نظام تقارير منتظم لسھولة الوصول إلى المعلومات 

وكذلك دراسة  .ات اإلنجاز المتحققوالمعطيات الالزمة في الوقت المناسب للتعرف على مستوي
)Zaru, 2012(  غياب البناء المؤسسي للتعاونيات وضعف الھياكل  نتائجھا إلىحيث أظھرت

 . التنظيمية القائمة وغياب القيادة المبادرة

  محور المھام والسوؤليات المالية
جمعيات المالية لالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتقدير لالداء والمسؤوليات  )3(جدول 

  .معاصر الزيتون التعاونية

النسبة  االنحراف المتوسط  الفقرة الرقم
  التقدير المئوية

 مرتفعة جدا 94% 0.51 2.83يتم توزيع المھام والمسؤوليات المالية   1

 مرتفعة جدا 96% 0.32 2.89 يتم تقديم تقرير مالي بشكل دوري   2

يتم  االتصال بين المالية والھيئة   3
 مرتفعة جدا 93% 0.43 2.78 االدارية بشكل دائم 

يتم اقرار التقرير المالي  في   4
 مرتفعة جدا 98% 0.24 2.94 االجتماعات

يتم استخدام الحاسوب في حفظ   5
 متوسطة 50% 0.79 1.50 السجالت

يتم متابعة االعضاء في بتسديد   6
 فعةمرت 61% 0.79 1.83 االلتزامات المالية المترتبة عليھم 

 مرتفعة جدا 96% 0.32 2.89 تتخد القرارت باجماع   7

يتم متابعة ما تم التخطيط له وما تم   8
 مرتفعة 70% 0.76 2.11 تنفيذه ماليا على ارض الواقع  
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 )3(تابع جدول رقم ... 

النسبة   االنحراف  المتوسط  الفقرة  الرقم
  التقدير  المئوية

يتم اعداد الميزانيات العمومية   9
 مرتفعة جدا 98% 0.24 2.94 وقوائم الدخل والخسارة 

اضر يتم كتابة التقاريرالمالية ومح  10
 مرتفعة جدا 98% 0.24 2.94االجتماعات والمراسالت الخاصة 

 مرتفعة جدا 96% 0.32 2.89 تتم التواقيع المالية بشكل صحيح   11

مرتفعة جدا 87% 0.45 2.60  الدرجة الكلية للمجال

يرى فريق البحث أن ھذه النتائج والتي تظھر األداء اإليجابي للجمعيات التعاونية في 
مبالغ به ، لمالية وكذلك اإلجراءات المتبعة من قبل لجان اإلدارة في المتابعات الماليةاإلدارة ا

فالغالبية العظمى من الجمعيات ، وأنه لم يدلل على واقع حقيقي متوفر في ھذه التعاونيات
التعاونية المحلية تعاني من ضعف في األداء المالي واإلدارة المالية  يستند فريق البحث في ھذا 

دراسة ، رأي إلى نتائج وتوصيات العديد من الدراسات المحلية والعربية واألجنبية ومنھاال
)Qakor, 2010( ،ة في الضفة الغربية وآفاق تطويرهبعنوان واقع الجمعيات التعاونية الزراعي .

حيث أوصت ھذه الدراسة إلى ضرورة عقد العديد من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة 
بعنوان واقع ، )Abu alnemer, 2012(وكذلك دراسة . ء المالي والمحاسبة للتعاونياتفي األدا

الزراعية في شمال  الجمعيات التعاونية الفلسطينية وآفاق تطويرھا من خالل دراسة التعاونيات
حيث خلصت ھذه الدراسة إلى العديد من النتائج ومنھا ضعف وقله وجود آليات . الضفة الغربية
  دراسة. نظمة المالية واإلدارية للمجمعيات التعاونية التي مثلت مجتمع الدراسةلتطوير األ

)Zaru, 2012 ( والتي أشارت نتائجھا إلى أن من اھم التحديات التي تواجه عمل التعاونيات
الفلسطينية واكثرھا غموضا ھو الجوانب المالية وعدم إتباع أساليب إدارية واضحة لالفصاح 

وعدم تقديم بيانات مالية واضحة إلى جھات األختصاص وھي وزارة . جمعياتالمالي في ھذه ال
وأن معظم التعاونيات المحلية الفلسطينية ال تقدم بيانات مالية على . العمل في الوقت المناسب
إضافة ، وكثيرا من األحيان تفتقر ھذه البيانات إلى الدقة والوضوح، األطالق لجھة األختصاص
 دراسة. إدارة القروض التي تنمحھا الجمعيات ألعضائھا  إلى ضعف القدرة في

)Kurdi, 2008( ، بعنوان دراسة تحليلية لتقييم اداء جمعيات التسويق التعاونية في شمال الضفة
دىء وإلى إتباع وتطبيق مبا، حيث اوصت الدراسة بضرورة ممارسة النھج الديمقراطي، الغربية

  .المساءلة والشفافية في عملھا
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  التدريب وتطوير القدراتمحور 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتقدير لدور جمعيات معاصر الزيتون  ):4(جدول 

  .التدريب وتطوير القدرات لالعضاء التعاونية الزراعية  في مجال

النسبة  االنحراف  المتوسط  الفقرة الرقم
  التقدير  المئوية

 مرتفعة 63% 0.47 1.89 يتم قياس اثر التدريب في العمل   1

يجري تقييم للمتدربين والبرنامج   2
 متوسطة 57% 0.46 1.72 التدريبي

تنفذ الجمعية برنامج ارشادي   3
 مرتفعة 67% 0.69 2.00 لالعضاء 

مھارات الترويج للفكر التعاوني   4
 مرتفعة 67% 0.69 2.00 والجمعية 

يتم تصميم برامج التدريب بناء على   5
 متوسطة 57% 0.67 1.72  الحاجة 

 متوسطة 56% 0.59 1.67 تنوع البرامج التدريب   6

 مرتفعة 61% 0.59 1.83  الدرجة الكلية للمجال

لم تعكس ، يرى فريق البحث أن نتائج الدراسة في ھذا المجال والتي أتت قريبة من الواقع
حيث أن ، نحال األمر على واقع األداء المالي واإلداري للجمعيات التعاونية لمعاصر الزيتو
لم ينعكس ، ضعف برامج التدريب وتطوير القدرات لھذه الجمعيات والتي أظھرته نتائج الدراسة

ً ايجابيا لھذين المجالين ً على األداء المالي واإلداري فجاءت نتائج الدراسة لتعطي واقعا ، سلبا
برامج  األمر الذي يستدعي إجراء مزيدا من الدراسات المتخصصة للتعرف على مدى إنعاكس

 التدريب وتطوير القدرات المنفذه من قبل الجمعيات التعاونية ألعضائھا على مستويات 
 ويستند فريق البحث إلى ھذا التحليل إلى نتائج ، األداء المالي واإلداري بشكل واضح

 وتوصيات العديد من الدراسات والتي أكدت معظمھا حاجة التعاونيات إلى برامج 
، حيث أشارت )Zaru, 2012(ومنھا دراسة . ؤون المالية واإلداريةتدريب متخصصة في الش

نتائجھا حاجة التعاونيات إلى قيادة مدربة ومؤھلة تخدم تطلعات ھذه الحركة، وقد أوصت 
، الدراسة إلى ضرورة تنفيذ برامج التدريب وتطوير قدرات األعضاء والعاملين في التعاونية

داء المالي واإلداري للجمعيات التعاونية وتعزيز مھارات وتحسين األداء الفني لھا وتطوير األ
 دراسة . وإنشاء معھد التدريب التعاوني، وتحسين عمليات األشراف، األتصال والتواصل

)Abu sandal, Fadalah & Buhairi. (2007(  حيث أظھرت نتائجھا أن من أھم المشاكل
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لتعاونيات وغياب أساليب األشراف التي تواجه عمل التعاونيات عدم توفر الدعم اإلداري ل
  .المختلفة على األداء المالي واإلداري

  محور تقيم الداء المؤسسات ذات العالقة
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والتقدير لدور المؤسسات ذات العالقة بعمل  ):5(جدول 

  .في منطقة الدراسة ونية الزراعيةجمعيات معاصر الزيتون التعا

النسبة   االنحراف  المتوسط  فقرةال  الرقم
  التقدير  المئوية

 متوسطة 54% 0.70 1.61 مشاريع مشتركة بين الجمعيات  1

تقديم التسھيالت من قبل االتحاد   2
 متوسطة 50% 0.62 1.50 .العام  

 متوسطة 46% 0.61 1.39 .تقديم تمويل من قبل االتحاد العام   3

ارشاد الجمعيات من قبل االتحاد   4
 متوسطة 52% 0.62 1.56 مالعا

 متوسطة 57% 0.89 1.72 .تشبيك بين الجمعيات ذات العالقة   5

ارشاد ومتابعة  من قبل دائرة   6
 مرتفعة 63% 0.76 1.89 التعاون

 متوسطة 54% 0.70 1.61  الدرجة الكلية للمجال

 مرتفعة 76% 0.59 2.29  المتوسط الحسابي العام

قييم األداء اإلداري والمالي كان مرتفع حيث كانت النسبة يتضح من نتائج الدراسة بأن تو
بينما كانت ، 2.29وكان المتوسط الحسابي ، بشكل عام وھي نسبة مرتفعة%) 76(المئوية 

وھي % 54الدرجة الكلية لمجال أداء المؤسسات ذات العالقة بعمل الجمعيات التعاونية بنسبة 
وھذا النتائج . المجال كانت أيضاً النسبة متوسطةوعلى جميع فقرات ھذا ، نسبة متوسطة وضعيفة

تؤكد مدى اإلخفاق والخلل الكبير الذي تعاني منه الحركة التعاونية الفلسطينية بشكل عام فيما 
يتعلق بعالقات التعاون والشراكة بين الجمعيات التعاونية نفسھا وبينھا وبين جھات اإلختصاص 

ع روح وأصاله المفاھيم والقيم والمبادىء التي يقوم عليھا والذي يتناقض م، المختلفة ذات العالقة
األمر الذي ينذر بواقع مستقبلي مرير لمسيرة ھذه الحركة والتي استمر وجودھا ، العمل التعاوني

يعتمد فريق البحث إلى ھذا التحليل على نتائج وتوصيات . في الواقع الفسطيني أكثر من مائة عام
، )Daraghmeh, 2012( دراسة، ة ودولية ومنھا ھذه الدراساتدراسات سابقة محلية واقليم
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بعنوان دور الحركة التعاونية الفلسطينية في توفير فرص العمل وتعزيزھا في سوق العمل من 
حيث اشارت نتائجھا إلى أنه لم يتم العمل بشكل إيجابي ، وجھة نظر ممثلي الجمعيات التعاونية
بشأن تعزيز دور التعاونيات من قبل الشركاء ، 193ة رقم وفُعال بتوصيات منظمة العمل الدولي

حيث كانت الخدمات المقدمة من قبل الحكومة للحركة التعاونية كبيرة ، والمعنيين بھذا القطاع
إضافة أيضاً ، قياساً بالخدمات والدعم المقدم من األتحادات التعاونية نفسھا والتي كانت كانت قليلة

  .لمقدم من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لھذا القطاعإلى قلة الخدمات والدعم ا

  لنتائج المتعلقة بفرضيات الدراسةا

لالداء المالي ، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المستوى  ،العمر: واالداري لجمعيات معاصر الزيتون التعاونية تعزى للمتغيرات المستقلة التالية

الدورات ، الحالة االجتماعية، الخبرة العملية، عدد أفراد األسرة، الدخل الشھريالتعليمي، 
وقد أظھرت نتائج الدراسة قبول فرضيات  .عدد االشجار الممتلكة ،سنوات العضوية، التدريبية

عدد افراد و حيث أظھرت النتائج أنه ال تاثير للمتغيرات المستقلة مثل العمر،. الدراسة جميعھا
والدخل الشھري وغيرھا من ، وسنوات عضوية لجان اإلدارة، وعدد الدورات التدريبية، األسرة

المتغيرات المستقلة ضمن ھذه الدراسة وبرأي فريق البحث فأن ھذه النتائج جاءت لتؤكد ربما 
ست حقيقتين وھما، أن عضوية الجمعيات واالنتساب لھا تأتي من باب العضوية التقليدية ولي

، كتعبير عن إحتياج حقيقي لالعضاء من النواحي االقتصادية واالجتماعية وحتى الثقافية
والحقيقة األخرى ھي أنه ربما جاءت ھذه النتائج كرد فعل سلبي في إجابات المبحوثين حول 

حالة إحباط ربما من الوضع كتعبير عن . جمعيات معاصر الزيتون التعاونية واقع وظروف عمل
ألمر الذي يتطلب مزيد من الدراسات المتخصصة لتعرف أكثر على االتجاھات الحقيقية ا. القائم

ألعضاء الجمعيات التعاونية في معاصر الزيتون وغيرھا من األنواع المحتلفة للجمعيات 
  .نية العاملة في الواقع الفلسطينيالتعاو

 التوصيات
ات ع المحلتعزيز مفاھيم العمل الجماعي والتعاوني بين أفراد المجتم - ي ولدى أعضاء الجمعي

 .التعاونية

ة - ات التعاوني ى  ، أن تلعب الجھات المختصة ذات العالقة بعمل الجمعي ز وتبن دورا في تعزي
اً المعايير الحقيقية إلنشاء وتأسيس الجمعيات التعاوني ايير دائم ذه المع مرتبطة ة وأن تكون ھ
 .ور األعضاءبالمبررات  االقتصادية واالجتماعية والثقافية لجمھ

العمل على إقرار واعتماد قانون التعاون الفلسطيني والذي يراعي الخصوصية الفلسطينية  -
ليسھم بشكل مباشر في تعزيز تجربة الحركة التعاونية الفلسطينية من قبل جھات 

 .االختصاص
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ل المساعدة في إنشاء وتأسيس معھد التدريب التعاوني والذي من شأنه تقديم التدريب والتأھي -
 .من قبل جھات االختصاص.المتخصص ألعضاء التعاونيات والعاملين فيھا

اءلة لضمان جودة تقديم المساعدة للتعاونيات من أجل العمل وفق مبادىء الشفافية والمس -
 .األداء في عملھا

ضاع الحركة إجراء مزيد من الدراسات المتخصصة للتعرف على الواقع الحقيقي ألو -
 .التعاونية الفلسطينية
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