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شكر وتقدير 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف الخمق والمرسمين نبينا محمد صمى اهلل 

حيث أني قد انتييت من ىذه الرسالة فانو يسعدني إن , عميو وسمم وعمى الو وصحبو أجمعين

: أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى كل من

األستاذ الدكتور محمود الجعفري المشرف عمى ىذه الرسالة لما بذلو من جيد , إلى أساتذتي

كما وأتقدم بالشكر جميع أساتذتي في , في توجييي إلخراج ىذا العمل إلى حيز الوجود

خالصيم في عطائيم . جامعة القدس عمى جيدىم وا 

إلى أصدقائي وزمالئي المذين ساعدوني في عممي ىذا ووفروا لي كل ما احتجت إليو من 

مساعدة والى كل المذين ساعدوني في انجاز ىذه الرسالة سواء في تعبئة االستبيان أو تقديم 

 الفمسطيني وسمطة المياه يالبيانات أو  المعمومات المتعمقة في جياز اإلحصاء المركز

الفمسطينية وشركة الكيرباء وسمطة مياه ومجاري بيت لحم ووزارة الحكم المحمي وجميع من 

. كان ليم دور في انجاز ىذه العمل واعتذر لمن أغفمت ذكرىم
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الممخص 

 تيدف الدراسة إلى معرفة العوامل المحددة لقرار اإلنفاق لألسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة 

حيث تشير البيانات المتوفرة لمجيات المزودة لممياه والكيرباء واالتصاالت , في الضفة الغربية

إلى تراكم العجز المالي والمتمثل في الفرق بين حجم استيالك األسرة الفمسطينية لمخدمات العامة 

وبين حجم اإلنفاق عمييا ويدعي المزودون أن تراكم العجز المالي في ميزانياتيم يعزى إلى عدم 

تساوي اإليرادات والنفقات والناتج عن عدم تسديد فواتير الكيرباء والمياه واالتصاالت والنفقات أما 

فمعرفة األسباب التي , مبررة أو غير مبررة مثل البطالة المقنعة الناتجة عن الوظائف الزائدة

تحدد اإلنفاق عمى تمك الخدمات والسمع المرتبطة بيا يمكن أن يسيم في تفسير كل من السموك 

فيل يعزى تراكم العجز المالي الى الزيادة في االستيالك  , االستيالكي وقرار اإلنفاق بالمقابل

وتبين ان . فيناك نمو واضح في قيمة االستيالك وتراجع في قيمة التسديد, وتراجع التسديد معا؟

.  لعدم القدرة عمى الدفع وعدم الرغبة في الدفع أو كالىما دور في تراكم ىذه الديون

وجاءت ىذه الدراسة بيدف معرفة األسباب التي تقف وراء قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى 

الخدمات العامة ومعرفة المتغيرات المستقمة التي تؤثر في جانب الطمب عمى ىذه الخدمات 

.  والمحددات التي تمنع األسرة الفمسطينية من اإلنفاق عمى استيالك ىذه الخدمات

وقد تم معالجة البيانات الخاصة بالدراسة باستخدام المنيج الوصفي التحميمي والتي تم الحصول 

.   رب أسرة ممثمة لألسر الفمسطينية500عمييا بواسطة االستبيان الذي وزع عمى عينة مكونة من 

عوامل تتعمق بالمستوى , وأظيرت الدراسة أن ىناك محددات ذات تأثير واضح في قرار اإلنفاق

االقتصادي مثل مستوى الدخل أو الوضع االجتماعي  مثل عدد أفراد األسرة وأخرى ليا عالقة 



بالخدمات ذاتيا مثل رضا المستيمك عن جودة ىذه الخدمات وعوامل ميمة مثل ارتفاع قيمة 

من الدخل الفردي % 4.4الفواتير مقارنة بالدخل حيث بمغت نسبت اإلنفاق عمى الخدمات العامة 

, 2004عام % 8.96 لترتفع إلى 1998من الدخل عام % 3.52 وانخفضت إلى 1996عام 

. وارتفاع األسعار وتراكم حجم الديون وغياب القانون

ومن بين النتائج التي خمصت إلييا الدراسة أن تقميل الفجوة بين االستيالك واإلنفاق عمى 

الخدمات العامة من خالل مجموعة من اآلليات المقترحة واتجاىات السموك وترشيد االستيالك 

.   ورفع نسبة الدفع

يؤثر كل من العمر والدخل ومستوى التعميم وترتيب المحافظات  ,أما أىم نتائج الدراسة فكانت

تأثيرا سمبيا عمى حجم ديون المياه بينما تؤثر ممكية المنزل والمؤىل العممي والدخل وترتيب 

المحافظات سمبيا عمى ديون الكيرباء ويؤثر العمر سمبيا عمى ديون االتصاالت ويؤثر حجم 

األسرة ومكان السكن وقطاع العمل ورضا المستيمك ايجابيا عمى ديون الكيرباء ويؤثر مكان 

السكن والرضا عن سعر المياه وقطاع العمل عمى ديون المياه وتؤثر ايجابيا االستمرارية عمى 

ديون االتصاالت ويؤثر كل من الدخل وارتفاع الديون وغياب القانون سمبا عمى ديون الكيرباء 

ويؤثر سمبا كذلك التوقع في الحصول عمى إعفاءات وتشجيع اآلخرين عمى عدم الدفع عمى ديون 

الياتف ويؤثر ارتفاع الديون وعدم وصول الفواتير في مواعيد مناسبة وفائدة التأخير عمى الديون 

وعدم الرغبة في الدفع ايجابيا عمى ديون الكيرباء ويؤثر كل من ارتفاع الديون وعدم وصول 

الفواتير في مواعيد مناسبة وفائدة التأخير عمى الديون ايجابيا عمى ديون المياه وأن ىناك شبو 

إجماع عمى السياسات واآلليات المقترحة لترشيد االستيالك وتفعيل التوعية المتعمقة بيا لتخفيض 

العبء عن المستيمك لتمكينو من الدفع واالسيام في التخفيف من األزمة الحادة التي تعاني منيا 

مصادر المياه آخذين باالعتبار أن مصادر خدمات المياه والكيرباء محدودة والطمب عمييا 



بناءا عمى نتائج الدراسة تشكل الديون الخدمات العامة احد , (latent demand)مضغوطا

أسباب مشكمة العجز المالي ويعود حجم الديون الرتفاع االستيالك وعدم مرافقة ذلك بزيادة في 

 .التسديد

وكناك أسباب أخرى وراء العجز المالي مثل النفقات اإلدارية المرتفعة وخصوصا ارتفاع عدد 

عدم : جود آليات محفزة لمترشيد والدفع والعوامل اإلنتاجية وعدم, الموظفين والذي يعتبر بطالة مقنعة

الفاعمية المتعمقة بحجم النتاج الحقيقي وجودتو ومكان االستثمارات في ىذه الخدمات والفاقد حيث لم 

و , الفاقد ألسباب فنية, يتراجع الفاقد نتيجة لالستثمارات اليائمة لتطوير البنية التحتية لسببين رئيسيين

. السرقات

ويمكن تقميل الفجوة بين االستيالك واإلنفاق من خالل أوال زيادة اإلنفاق وىو أمر ليس بالسيل وثانيا 

داري وفني  ترشيد االستيالك بإتباع السياسات المقترحة في الدراسة والتي تحتاج إلى دعم مالي وا 

. لتطبيقيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This study aims to examine the determinant factors of the Palestinian household 

decision to spend on public services (PS); electricity, water and telecommunication. 

Data available from suppliers indicate that they suffer from accumulated huge 

financial deficits. They claim that accumulated financial deficits could be attributed, 

mainly, to the abstention of many customers from paying their bills. In fact, it has 

become obvious that the difference between public utilities consumption value and 

revenues received by the financial departments tended to expand over the past seven 

years, 2000-2007.  

However, the annual increases in administrative costs, over-employment and negative 

balance between revenues and variable costs could be reasons for financial deficit. 

Therefore, determining the reasons behind the accumulated   deficit in the financial 

balances will highlight both consumer spending behaviors and financial deficit 

reasons, where this study has investigated the reasons behind the financial deficits 

accompanied with increasing consumption of these services. 

It is obvious that financial deficit in suppliers balance is one of the main reasons that 

hampered the performance of  public utilities in spite of the intensive investment to 

rehabilitate those services qualities. 

 To accomplish the objectives of this study, it investigated the relationship between 

the ability of the consumers and their decision to spend for these services 

consumption. 

Specific objectives of this study are Determining factors behind spending decision on 

PS, Examine economic and social variables that affect demand for PS, its 

consumption and spending on it,Determining factors that prevent Palestinian 

households from spending enough for PS consumption.     

A descriptive analytical method has been adopted to deal with a questionnaires 

distributed to 500 household in ten governorates in the West Bank. Where the 

following dimensions have been considered to assess the willingness and ability to 

pay by the households toward the public utilities: Economic and social variables, i.e. 

income level, social status, Consumer satisfaction concerning quality and prices, 

Factors related to bills percentage of the consumers’ income, it reached 4.4% of per 

capita income in 1996, and fell to 3.52% at 1998. In contrast, it rose sharply up to 

8.96 in 2004.  



Study empirical results:  

Age, income, and education   are expected to negatively associate with water debts. 

And, house ownership, education, income are negatively related with electricity debts. 

However, telecommunication debts are negatively affected   by age. 

Family size, place of residence, work sector, and consumer satisfaction are found to 

be positively associated with electricity debts.  While, place of residency, satisfaction   

of water   prices, and work sector have positive influence on water debts.   

Income and absence of the legislations have negatively affected electricity debts. 

Accumulated debts, receiving bills jointly, interest rates on accumulated debts and 

unwillingness to pay are positively related with accumulated debts of the balances of 

water and electricity utilities. 

There is almost consent to build on public awareness for consumption rationalization, 

to decrease consumer burdens, enabling him   to pay his bills.  

The study results confirmed that debts originate mainly from the unwilling and 

inability of the households to pay.  

Although debts are caused by high consumption rather than  high sales of public 

services, financial deficit is attributed  to the followings: 

Administrative reasons: over employed staff and the absence of motivating 

procedures for consumption rationalization and spending for consumption. 

Productivity reasons: public water suppliers suffer from low productivity in quality, 

size and place of area of investment. 

Lost production: decreases in loss rates compared to huge investments in PS were 

minimal. 

Finally, the gap between consumption of PS and spending on it could be reduced by: 

Develop measures by the administrations of the public utilities to increase spending 

on   consumption, it is related    to deal with the consumer’s income (ability), and / or 

willingness to pay by households.   

Decrease consumption through rationalization group of policies. 
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 الفصل األول

------------------------------------------------------------------------ 
المقدمة 

  
. مدخل عام لمدراسة  1.1
 

تعتبر الخدمات العامة وخصوصا المياه والكيرباء واالتصاالت من الخدمات األساسية : فمسفة الدراسة
وحيث أن  (affordable)والتي تفترض أن يتم تامين وصوليا لممستيمك وبأسعار في متناول الجميع 

ىذه الخدمات ضرورية وحصول المواطن عمييا يعتبر واجب قومي ومن مسؤولية الدولة مراقبة وصوليا 
بطريقة سميمة سواء قام القطاع العام أو الخاص بتوفيرىا التأكد من وصوليا لكل مواطن وبما يتبلءم 

, مع القدرة العامة لممستيمك العادي وبأسعار تتناسب والحجم الدخل الفردي في أي بمد بشكل عام
والذي يدفعنا لبلىتمام بيذه الخدمات ودراسة واقعيا ومشكبلتو والتي يبرز أىميا في وضع المزودين 

 البيانات المتوفرة لدى الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني إلى ليذه الخدمات والمتمثل في مؤشرات
وقد انعكس , 2000حدوث تراجع تدريجي في مستوى دخول األفراد ورفاىية األسرة الفمسطينية منذ عام 

تراجع الدخل الفردي عمى تراجع اإلنفاق االستيبلكي وكذلك تخفيض اإلنفاق عمى السمع والخدمات بما 
ويأتي االىتمام باإلنفاق عمى , (1-1)جدول رقم , (الكيرباء والمياه والياتف )فييا  الخدمات العامة

الخدمات العامة نتيجة المعمومات والبيانات المتوفرة من جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني وشركة 
كيرباء القدس وسمطة  المياه الفمسطينية وشركة االتصاالت الفمسطينية والتي تشير إلى تفاقم العجز 

المالي الذي تعانيو ىذه المؤسسات والذي يعزى حسب ادعاء تمك المؤسسات إلى عدم قيام المشتركين 
. تبين ذلك (3-1(,)2-1)بتسديد ما عمييم من ديون مقابل استيبلك الخدمات العامة والجداول رقم 

ويختمف حجم اإلنفاق الفردي عمى السمع والخدمات اعتمادا عمى عوامل عدة ومن أىم العوامل التي 
تؤثر في اإلنفاق لدى الفرد أو األسرة الفمسطينية حجم الدخل والذي تراجع في السنوات األخيرة وتحديدا 

تبعا لؤلوضاع االقتصادية التي تأثرت باألوضاع السياسية التي سادت األراضي , 2001منذ عام 
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 دينارا 1485)الفمسطينية فقد بمغ نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي في األراضي الفمسطينية   
. دينارا أردنيا لؤلسرة(9652.5) أي بمعدل 2001لمعام  (*أردنيا

 دينارا 7943)وقد ارتفع دخل األسرة الفمسطينية من 
 وارتفع دخل 1999عام  ( دينارا أردنيا10,008) في األراضي الفمسطينية إلى 1996عام  (أردنيا

دينار  (10643)إلى ( دينار أردنيا8338.39) من 1996األسرة الفمسطينية في الضفة الغربية عام 
 اإلحصاء المركزي زجيا ], 9819.7 إلى 2000 ليعاود االنخفاض في عام 1999أردنيا عام 
  [2003, الفمسطيني

معدل الدخل واإلنفاق لدى األسرة الفمسطينية وبعض , في نياية الفصل (1-1)ويظير الجدول رقم 
فقد ارتفعت نسبة إنفاق . البيانات التي تتعمق بالدخل واإلنفاق لؤلسرة الفمسطينية خبلل السنوات األخيرة

% 4.5, 1996األسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة خبلل ىذه الفترة باستمرار حيث كانت عام 
فقد بمغ اإلنفاق , من مجموع اإلنفاق الكمي عمى السمع والخدمات% 8.72 إلى 2004لترتفع عام 

دينار أردني  (1080.24)الكمي عمى السمع والخدمات من الدخل الكمي في السنوات األخيرة بقيمة 
% 4.82 من اإلنفاق الكمي 1998سنويا وقد بمغت نسبة اإلنفاق عمى الخدمات العامة الثبلث عام 

والسبب في ارتفع نسبة اإلنفاق من الدخل يرجع إلى انخفاض الدخل % 8.7 إلى 2004لترتفع عام 
من جية وزيادة االستيبلك وبالتالي ارتفاع نسبة اإلنفاق عمى االستيبلك من الدخل في حين لم ترتفع 

* 2006,الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني. قيمتو الفعمية
دينارا  (7610.4)و(8034.72)و (8104.8)وبمغ متوسط استيبلك األسرة السنوي في الضفة الغربية 

 ( 7-1)كما ىو مبين في الجدول رقم , عمى التوالي1998 و1997 و1996أردنيا في األعوام 
وألىمية الخدمات العامة لتسير الحياة اليومية فإنيا تحتل جزءا ىاما من اإلنفاق فقد وصمت نسبة 

من اإلنفاق الكمي في الضفة  (%4.67)عن  (الكيرباء والمياه واالتصاالت)اإلنفاق عمى ىذه الخدمات 
%, 6.85 إلى 2005وتبدأ بالتراجع لتصل عام % 8.5 إلى 2001 لترتفع عام 1996الغربية عام 

 [جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني ]
ويتأثر قرار اإلنفاق عمى الخدمات العامة عمى العديد من المتغيرات االقتصادية الكمية مثل معدالت 

إذ يوزع اإلنفاق االستيبلكي , وكذلك أسعار السمع والخدمات. 2003عام % 60البطالة والتي بمغت 
فان استيبلك الخدمات العامة يعتمد  (األسري)أما عمى المستوى الجزئي, عمى كل من السمع والخدمات

فقد بمغ حجم إنفاق األسرة  (المياه والكيرباء واالتصاالت)عمى الدخل األسري وأسعار الخدمات العامة 
  ما 1996في عام ( معدالت حجم األسرة) (4-1)الفمسطينية الكمي كما ىو مبين في الجدول رقم 
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 ليصل 2004 و 1996 دينارا أردنيا سنويا لينخفض بشكل طفيف خبلل الفترة مابين 7101.6قيمتو 
  332.28وكان اإلنفاق عمى الخدمات العامة منيا بمبمغ ,  دينار سنويا7005.6 إلى  2005عام 

 دينار 520.8بقيمة % 8.5 إلى 2001ليرتفع سنويا لغاية % 4.67 بنسبة 1996دينار أردني عام 
مع المبلحظ أن انخفاض اإلنفاق عمى االتصاالت % 6.85 إلى 2005أردني ويعاود االنخفاض عام 

 في حين بمغ 2005 دينارا أردنيا عام 92.4فقد بمغ  (الياتف األرضي* )كان ظاىرا بشكل واضح 
 ولعل ذلك يعود إلي الزيادة التي طرأت عمى 2006, جياز اإلحصاء , 2001 دينارا عام 160

  أما اإلنفاق عمى المياه فقد استمر في االرتفاع طيمة الفترة بين 2001استخدام الياتف النقال بعد عام 
 سنويا  دينار أردني (115.08)  فكان معدل اإلنفاق عمى المياه 2005 و1996األعوام 
 Palestinian]وكذلك اإلنفاق عمى الكيرباء . (2002 دينار أردنيا عام 256.2)والكيرباء

economy,pcbs.2002 est. .]
   وبناءا عمى المؤشرات المتوفرة من الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني والمؤسسات ذات 

فان اإلنفاق عمى  (سمطة مياه ومجاري بيت لحم, سمطة المياه الفمسطينية, شركة الكيرباء )العبلقة
الخدمات العامة قد تراجع بالمقارنة مع الزيادة في اإلنفاق االستيبلكي وتتفاوت نسبة اإلنفاق عمى ىذه 
الخدمات من دخول األفراد متأثرة بعوامل عدة قد يكون بعضيا مرتبطا بالمستيمك نفسو أو بالخدمة أو 

وغالبًا ما يتناسب اإلنفاق عكسيا مع حجم الدخل فتشكل أثمان ىذه الخدمات نسبة عالية من , المزود
الدخل المنخفض باعتبارىا من الخدمات األساسية والتي يعتبر الطمب عمييا قميل المرونة وال يتراجع ال 

بحجم تراجع الدخل من جية وال بحجم زيادة أسعارىا من جية أخرى وتتناقص نسبتيا من الدخول 
المرتفعة في الغالب مع إن قيمتيا تزداد بازدياد الدخل كنمو طبيعي ناتج عن تحسن مستوى الحياة 

. المرتبط بارتفاع الدخول
 مميون دينارا أردنيا 0.362وقد ارتفعت ديون مياه الضفة الغربية عمى سمطة مياه بيت لحم مثبل من 

.   [بيت لحم, سمطة المياه],  مميون دينارا أردنيا6.635 إلى 2005 لتصل عام 1996عام 
وعمى صعيد الكيرباء فقد بمغت ديون شركة كيرباء القدس في بعض محافظات الضفة الغربية عام 

:-   كما يمي2006
من الواضح إن ىناك مشكمة حقيقية متعمقة بالديون والتي بمغت لحساب شركة كيرباء القدس عام 

 20.5  في محافظة القدس 2006وأصبحت في عام,  مميون دينار أردني1.3 ما قيمتو  2000
 مميون دينار أردني وفي 9.8 مميون دينار أردني وفي رام اهلل 13.3مميون دينار أردني وفي بيت لحم 

 مميون دينار أردني تقريبا 45 مميون دينار أردني والتي تشكل في مجموعيا  1.3أريحا 
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واستنادًا إلى وجود ظاىرة العجز المالي وتراكم الدين خبلل السنوات األخيرة المذين تعاني منيما شركة 
الكيرباء ومصالح المياه والمؤسسات التي تزود المستيمكين بالمياه والكيرباء خاصة مع فرق قميل 

. [شركة االتصاالت الفمسطينية ],لصالح شركة االتصاالت فيي أفضل
, (المياه والكيرباء واالتصاالت )وسوف تيتم ىذه الدراسة باإلنفاق االستيبلكي عمى الخدمات العامة

ويتبين إن االستيبلك لمخدمات العامة يتزايد بشكل طبيعي وذلك لعدة أسباب من أىميا  
 النمو الطبيعي لعدد السكان  .1
 والزيادة التي طرأت عمى الدخل الفردي لممستيمك الفمسطيني وتحديدا في سنوات ما بين عام .2

جياز اإلحصاء المركزي ].2000مع مراعاة تراجع الدخل الفردي بعد عام , 2000 ولغاية 1995
والذي نتج عنو زيادة طبيعية في االستيبلك  (1-1) كما ىو وارد في الجدول رقم [2003, الفمسطيني

لمخدمات العامة والذي كان يفترض إن يرافقو زيادة في اإلنفاق عمى ىذه الخدمات وتسديد قيمة 
.  االستيبلك

وكما يظير من البيانات المتاحة من خبلل المقاببلت التي تم إجرائيا مع إدارات ىذه المؤسسات في 
كافة المحافظات يتبين إن ىناك فجوة بين قيمة الخدمات المستيمكة والتسديد والذي يشكل احد أىم 
.    أسباب العجز المالي باإلضافة لؤلسباب القانونية والتشريعية والتنفيذية والتي سنتعرض ليا الحقا

كما أن التزايد في حجم الديون التي تعاني منيا المؤسسات المزودة لممياه والكيرباء تعزى إلى ارتفاع 
نسبة الفاقد الناتج عن الشبكات القديمة أو السرقات كذلك فقد بمغت نسبة الفاقد في قطاع المياه أكثر 

. من حجم مشتريات المياه حسب سمطة المياه الفمسطينية% 45من 
وقد (2-1)وقد تزايدت الديون لصالح المزودين خبلل السنوات األخيرة كما ىو وارد في جدول رقم

من العجز قد بمغت في  (األسرة الفمسطينية)أظيرت البيانات أعبله أن حصة المستيمك الفمسطيني 
والذي يبين المستوى االستيبلكي  (2-1)محافظات الضفة الغربية كما ىو مبين في الجدول رقم 

[.  2004, الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني], بالرغم من تراجع الدخل لؤلسرة الفمسطينية
: االستثمار في البنية التحتية لمخدمات العامة - 

 ومن اجل تطوير واقع الخدمات العامة في الضفة الغربية قامت السمطات ذات العبلقة مثل سمطة 
المياه الفمسطينية وسمطة الطاقة وشركة االتصاالت والكيرباء باستثمارات ىائمة لرفع مستوى الخدمة 

وجودتيا وذلك لزيادة العرض ليذه الخدمات وبالتالي خفض التكمفة الذي يسيم في خفض نسبة العجز 
المالي ومن اجل رفع نسبة التسديد مقابل االستيبلك فقد بمغ حجم االستثمار في قطاع الكيرباء بين 
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 مميون دينار أردني وتضاعف حجم ىذا االستثمار ليصل بين 10.7  ما قيمتو 2000 و1996عام 
 شركة كيرباء القدس, مميون دينار أردني21.4 ما قيمتو 2006 إلى  2001عامي 

: االستثمار في قطاع المياه- 
 مميون دينار أردني 357إلى  (2005-2003)أما االستثمار في قطاع المياه فقد وصل خبلل األعوام 

سمطة المياه ],  في التشغيل واإلدارة ورغم االستثمار المرتفعي مميون دينارا ردن428في رأس المال و
وبمغت رغم ذلك ديون الشركة عمى المشتركين ثبلثة أضعاف ما كانت عميو تقريبا والذي , [الفمسطينية

وانخفاض مستوى التسديد وبقاء الفاقد مرتفعا  (قيمة الفواتير)يعود لعدة أسباب منيا زيادة االستيبلك 
 .وارتفاعو في أحيان أخرى

وتعكس المؤشرات السابقة انو وبالرغم من تكثيف االستثمار في إعادة تطوير وتأىيل الخدمات العامة 
إال أن نسبة الفاقد استمرت عمى ما ىي عميو والتي تعكس أيضا زيادة االستيبلك  وديون المشتركين 

  لم يقابمو أي انخفاض في 2000تزداد كذلك كما أن تراجع الدخل ا لفردي واألسري بعد عام 
االستيبلك بل عمى العكس ازداد االستيبلك الذي أدى إلى ارتفاع نسبة اإلنفاق عمى االستيبلك من 

 تمك الخدمات من الدخل وىذا ما انعكس في ارتفاع حجم الديون  

أما الفاقد في الكيرباء والذي يعتبر احد أسباب العجز المالي حسب بيانات شركة الكيرباء فقد بمغ عام 
والزيادة في الفاقد عائدة حسب شركة % 21 إلى 2006بينما ارتفعت عام % 18 ما نسبتو 2005

  الكيرباء إلى السرقات

وبمغت ديون سمطة المياه والمجاري في محافظة بيت لحم والتي يشرف عمى إدارتيا مجمس إدارة مكون 
لصالح دائرة مياه الضفة الغربية  (بيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور )من البمديات الثبلث الكبرى

محافظة بيت لحم,دائرة التوجيو -مديرية الحكم المحمي].2006أربعون مميون شيكل لغاية منتصف عام 
, وقد يعود ىذا إلى فشل مجمس اإلدارة في وضع آليات لتفعيل الجباية في [ج-2006والرقابة,
. المحافظة

 لذلك فإنو يمكننا من خبلل ىذه الدراسة معرفة األسباب الحقيقية والعوامل الداخمة في قرار اإلنفاق 
عمى ىذه الخدمات لممساىمة في التخمص من المظاىر التي تعاني منيا المؤسسات التي تزود 

 (التسديد)فرغم الزيادة في االستيبلك لم يرافق ذلك زيادة في المدفوعات , المستيمكين بيذه الخدمات
والذي  (%60)حيث بمغت نسبة المدفوعات من حجم االستيبلك لمخدمات العامة فقط, بنفس المعدل

. سبب فجوة واضحة بين االستيبلك واإلنفاق
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المياه ) فيل ىناك إمكانية لتقميل  العجز المالي الذي تعاني منو المؤسسات المزودة لمخدمات العامة 
فيل المستيمك , ؟ و التي تعزى إلى عدم قيام المشتركين بتسديد قيمة االستيبلك(والكيرباء والياتف

ذا كان غير قادر عمى الدفع فمماذا يرافق عدم القدرة زيادة في االستيبلك رغم  غير قادر عمى الدفع  وا 
عمميم بعدم مقدرتيم عمى الدفع  وفي حال قدرتيم  عمى الدفع فيل ىم غير راغبون بدفع ما عمييم من 

جاءت , لذلك ولمحاولة اإلجابة عمى ىذه األسئمة, استحقاقات ولماذا ال يدفعون رغم قدرتيم عمى الدفع
ىذه الدراسة لمعرفة الحقائق المتعمقة بيذا القرار وما ىي اإلمكانيات المتوفرة والتي يمكن إن تسيم في 

.  حل اإلشكاليات التي تعاني منيا ىذه الخدمات والمؤسسات المزودة
واستنادا إلى البيانات التي تتوفر لدى شركة الكيرباء وسمطات المياه واالتصاالت الفمسطينية وبعض 
النشرات لجياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني يتضح إن ىناك تراكم في الديون عمى المستفيدين من 

فيل ويعزى تراكم الديون إلى عدم قياميم بتسديد فواتير  (الكيرباء والمياه واالتصاالت )الخدمات العامة
االستيبلك رغم الزيادة المضطردة في االستيبلك من تمك الخدمات؟ أم أن ىناك أسباب أخرى لذلك 

فان معرفة األسباب التي تحدد اإلنفاق عمى تمك الخدمات والسمع المكممة ليا يمكن أن يسيم في معرفة 
ذا ما كان تراكم الديون يعزى لمزيادة في , بعض اإلجابات التي تفسر ىذا السموك االستيبلكي وا 

االستيبلك والناتج عن النمو الطبيعي لمسكان والذي لم يرافقو زيادة في تسديد قيمة االستيبلك ليذه 
. الخدمات

 
  أىمية الدراسة 1-2
  
تأتي أىمية البحث لتفرده بتناول المشكمة بيذا المستوى فمم يسبق إن تم تناول ىذه المشكمة من - 1

وجية نظر المستيمك وعمى مستوى الضفة الغربية وتنبع كذلك أىمية ىذا البحث من أىمية عممية 
اإلنفاق بشكل عام وتأثيره عمى أداء ىذه الشركات وعمى جودة الخدمة التي يتمقاىا المستيمك ومن 

المتوقع أن تسيم نتائج ىذه الدراسة في تقميل الفجوة بين المبيعات والمدفوعات والتي أدت إلى تراكم 
والذي يمكننا , الديون عمى مشتركي ىذه الخدمات من خبلل خطة عمل مناسبة لمتعامل مع ىذه النتائج

بالتالي من معرفة األسباب المؤدية لما تعاني منو المؤسسات المرتبطة بالخدمات العامة باإلضافة 
لتوفير المعمومات والبيانات البلزمة لصناعة القرار الخاص بيذه الخدمات واإلنفاق عمييا واالستثمار 

.  في مؤسساتيا
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وتأتي أىمية ىدا البحث كذلك من إمكانية تغطية جانب ميم لم يتم تناولو مسبقًا وىو قرار أنفاق األسرة 
الفمسطينية عمى الخدمات العامة من وجية نظر المستيمك وكيفية اتخاذ ىذا إقرار فمم يسبق إن تم 

وتأتي أىمية ىذا البحث من .تناول ىذه المشكمة في ظل تراجع الدخل الفردي وزيادة معدالت الفقر
في الضفة الغربية بشكل عام  (األسرة الفمسطينية كوحدة استيبلكية)أىمية عممية اإلنفاق لدى المستيمك

والذي يمكننا معرفة , وأىمية قرار اإلنفاق عمى ىذه الخدمات وتأثيرىا عمى االقتصاد الفمسطيني
األسباب المؤدية لما تعاني منو المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة باإلضافة ألىميتو في توفير 
.  المعمومات والبيانات البلزمة لصناعة القرار الخاص بيذه الخدمات واإلنفاق عمييا واالستثمار فييا

وتأتي أىمية ىدا البحث كذلك من تناول المشكمًة وبيذا الحجم فمم يتم تناوليا مسبقا عمى مستوى - 2
بيت  (محافظات الضفة الغربية جميعيا فقد تم تناول الموضوع عمى مستوى بعض المحافظات فقط

ولم يتم تناولو من وجية نظر المستيمك أي من جانب , [2005انشاصي ], [2003صافي  ],لحم
. الطمب

 
  أىداف الدراسة1-3
 

تيدف الدراسة إلى معرفة أىم العوامل واألسباب التي تدخل في قرار اإلنفاق عمى خدمات المياه 
فيي مسألة تستدعى البحث حيث أن ىناك العديد من  (والكيرباء واالتصاالت في الضفة الغربية

األسباب التي يتوقع أن يكون ليا تأثير عمى قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى ىذه الخدمات مثل 
مستوى الدخل وحجم األسرة وعدد العاممين في األسرة والمستويات التعميمية والثقافية واالجتماعية 

لممستيمك والعديد من المتغيرات ذات العبلقة والوضع االقتصادي العام والحصار الذي تعانيو األراضي 
. الفمسطينية

حيث , ولمبحث أىمية كبرى تتعمق ببيان أسباب الفجوة بين االستيبلك والتسديد لقيمة ىذه الخدمات
ييدف ىذا البحث إلى معرفة األسباب التي تقف وراء انخفاض نسبة التسديد لفواتير الكيرباء والمياه 

. واالتصاالت في الضفة الغربية والذي يؤدي إلى تراكم الديون
: واألىداف المحددة ليذا البحث

معرفة العوامل التي تؤثر عمى قرار استيبلك الكيرباء والمياه واستخدام خدمات االتصاالت  -1
معرفة العوامل واألسباب وراء عدم قدرة المستيمك عمى الدفع   -2
 معرفة العوامل واألسباب وراء عدم رغبة المستيمك في الدفع  -3
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توفير قاعدة بيانات ومعمومات لمساعدة صناعة القرار في تمك المؤسسات التي تقدم ىذه الخدمات مما  -4
يمكنيا من تغيير أو إعادة بناء االستراتيجيات ورسم السياسات واتخاذ القرارات التي من شأنيا اإلسيام في 

 .حل مشكمة تراكم الديون وبالتالي المساىمة في بناء اقتصاد وطني فمسطيني بشكل أكثر قوة

 ترشيد االستيبلك واإلنفاق االستيبلكي -5

: ويمكن تحقيق أىداف ىذه الدراسة من خبلل اإلجابة عمى األسئمة التالية
ما ىي أسباب عدم قيام المشتركين بدفع كافة ما عمييم من ديون مقابل استيبلك الخدمات العامة؟ - 1 
ما ىي أسباب العجز المالي الذي تعاني منو المؤسسات المزودة لمخدمات العامة -  2
ما ىي أسباب الفجوة بين حجم استيبلك الخدمات العامة وحجم اإلنفاق عمى ىذه الخدمات -  3
ما ىي العوامل المؤثرة في قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة - 4
ىل يؤثر حجم األسرة عمى قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة - 5
. مدى تأثير رضا المستيمك عن جودة وأسعار الخدمات العامة عمى قرار االنفاق- 6
 
 أسموب ومنيجية الدراسة 1-4
 

لمتعرف عمى آراء المبحوثين في الضفة الغربية وتحديدا في استخدمت الدراسة أسموب وصفي تحميمي 
, جنين  طولكرم, نابمس , أريحا , رام اهلل , القدس , الخميل , بيت لحم : الضفة الغربيةمحافظات 

من وجية نظر المستيمك والعوامل المؤثرة عمى قرار اإلنفاق لدى األسرة الفمسطينية وسمفيت , قمقيمية
. عمى خدمات المياه والكيرباء واالتصاالت واألسباب التي تساعد أو تعيق الدفع مقابل ىذه الخدمات

:   وقد تم الحصول عمى البيانات ليذه الدراسات من مصدرين رئيسيين ىما
.  بيانات ثانوية من الدراسات السابقة وممفات المؤسسات والسمطات ذات العبلقة : أواًل 
بيانات أساسية من خبلل اختيار العينة المناسبة من مجتمع الدراسة والمكون من مستيمكي : ثانيًا 

 فردا موزعين عمى محافظات الضفة الغربية لكل 500الخدمات العامة فقد تم تحديد حجم العينة ب 
محافظة عدد أفراد من العينة يتناسب مع حجميا من مجموع عدد األسر في كافة المحافظات حيث 

وزعت عمييم استبانو تم إعدادىا ليذا الغرض  
ومصادر ا لبيانات األولية ىي 

حيث أجريت مجموعة من المقاببلت مع عدد من مسئولي مؤسسات التزويد : المقابمة الشخصية- 1
لمخدمات العامة   
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لقد صمم الباحث ليذا الغرض استبانو من اجل الحصول عمى بيانات متعمقة بقرار :  االستبانة- 2
إنفاق األسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة في الضفة الغربية شممت الجوانب اإلدارية واالقتصادية 

.   واالجتماعية التي ليا عبلقة بقرار اإلنفاق عمى ىذه الخدمات
يعتبر كافة مشتركي الكيرباء والياتف والمياه في الضفة الفمسطينية ىم مجتمع : مجتمع الدراسة

. الدراسة ممثمين في كافة األسر الفمسطينية في كافة محافظات الضفة الغربية
لقد تم استخدام عينة طبقية عشوائية بحيث تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى عشرة طبقات : عينة الدراسة

ىي محافظات الضفة الغربية ومن ثم تم اعتماد عدد األسر التي قامت بتعبئة االستبيان بحيث تمثل 
. نسبة من عدد األسر في كل محافظة وتم اختيار أفراد العينة بطريقة عشوائية في المحافظات

 
:  محددات الدراسة1-5
 

يتحدد ىذا البحث في مشكمة عدم قيام المشتركين بتسديد فواتير استيبلك الخدمات العامة من المياه والكيرباء 
واالتصاالت والتي نشأ عنيا تراكم ديون المشتركين وتراكم العجز المالي لممزودين لذلك فان دراسة السموك 

إال أن نتائج , االستيبلكي لتمك الخدمات سيكون ميما في دراسة االستيبلك لمسمع األخرى العادية والمكممة
حيث يختمف اإلنفاق عمى ىذه , ىذه الدراسة قد ال تعمم عمى أشكال اإلنفاق عمى السمع والخدمات األخرى

الخدمات عن اإلنفاق عمى غيرىا من السمع والخدمات فيذه الخدمات في الغالب تستيمك قبل أن يتم الدفع 
والذي يؤدي إلى إمكانية تراكم , مقابميا بيمنا معظم السمع والخدمات األخرى يتم الدفع مقابميا قبل استيبلكيا

أثمان استيبلكيا وعدم قيام المشتركين بالدفع والذي دفع بعض مزودي ىذه الخدمات إلى المجوء إلى نظام 
.  الدفع المسبق والذي لم يتم التأكد من جدواه بعد

 وتم االنتياء منيا 2006لقد تم البدء في إجراء الدراسة في الفصل الدراسي األول عام : محددات زمنية
 . وقد تأخر انجاز الدراسة ألسباب خارجة عن إرادة الباحث 2007الفصل الدراسي األول عام 

.  تتحدد الدراسة جغرافيا في كافة محافظات الضفة الغربية فقط: محددات مكانية
 
 
 :فرضيات الدراسة 1-6
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 وقد تم 0.05أو اقل من = αبناءا عمى أىداف ىذه الدراسة فسوف يتم اختبار الفرضيات عند مستوى الداللة 
: اختبار اإلنفاق عمى تمك الخدمات لمعرفة تأثير المتغيرات المستقمة التالية

, عدد العاممين في األسرة, دخل األسرة, استمرارىا, جودة الخدمة, رضا المستيمك عن سعر الخدمة
, جنس رب األسرة, عمر رب األسرة, نوع السكن, مكان سكن األسرة, المؤىل العممي لرب األسرة

حجم الديون السابقة مقابل , نوع وعدد األجيزة الكيربائية التي تممكيا األسرة, القطاع الذي يعمل بو
, رغبة المستيمك وقدرتو عمى الدفع, استيبلك ىذه الخدمات وتزامن إرسال الفواتير لممستيمك

واإلجراءات أو السياسات التي تستخدما الشركات المزودة ليذه الخدمات في عممية التوزيع لمفواتير 
وفرض الفوائد عمى الديون المتراكمة والمجوء لمقانون أو عدمو لمعرفة تأثيرىا عمى المتغير التابع قرار 

. إنفاق األسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة
 الختبار الفروق في α =0.05 عندما تكون ANOVAكما وسيتم استخدام تحميل التباين األحادي 

قرار اإلنفاق عمى خدمات المياه والكيرباء والياتف حسب العوامل المستقمة أعبله  لمعرفة ىل ىناك 
فروق في اإلنفاق عمى تمك الخدمات يعزى إلى اختبلف رضا المستيمك عن أسعار وجودة وىذه 

القطاع , مكان السكن, عدد العاممين في األسرة, الخدمات أو إلى اختبلف الدخل وعدد أفراد األسرة
ويمكن صياغة فرضية , الذي يعمل بو رب األسرة وغيرىا من المتغيرات المستقمة في ىذه الدراسة

ال توجد ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الدراسة عمى شكل فرضية عدمية كما يمي
 في قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى خدمات المياه والكيرباء والياتف حسب α=0.05الداللة 

, دخل األسرة, استمرارىا, جودة الخدمة, المتغيرات المستقمة التالية رضا المستيمك عن سعر الخدمة
عمر رب , نوع السكن, مكان سكن األسرة, المؤىل العممي لرب األسرة, عدد العاممين في األسرة

, نوع وعدد األجيزة الكيربائية التي تممكيا األسرة, القطاع الذي يعمل بو, جنس رب األسرة, األسرة
رغبة المستيمك , حجم الديون السابقة مقابل استيبلك ىذه الخدمات وتزامن إرسال الفواتير لممستيمك

واإلجراءات أو السياسات التي تستخدما الشركات المزودة ليذه الخدمات في عممية , وقدرتو عمى الدفع
.  التوزيع لمفواتير وفرض الفوائد عمى الديون المتراكمة والمجوء لمقانون أو عدمو
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الدخل ومتوسط إنفاق الفرد الشيري بالدينار األردني في الضفة الغربية حسب : (1-1)جدول رقم 

)*,**( 2004-2001, 1998-1996المتغيرات المختارة لؤلعوام 

 

السنة 

الدخل 

الفردي 

.  السنوي د

الفرد /اإلنفاق

. السنوي د

اإلنفاق %

كمي 

الدخل /

/ اإلنفاق

الكيرباء 

/ بالدينار

شير 

/ اإلنفاق

المياه 

/ بالدينار

شير 

/ اإلنفاق

االتصاالت 

/ بالدينار

شير 

اإلنفاق %

/ الخدمات

الدخل  

1996 1309.32  1145.04 87.5 %34.08 14.52 14.28 4.4 %

1997 1388.04 1100.88 79.3 %31.56 13.56 14.16 4.27 %

1998 1523.76  1037.52 68.1 %28.32 11.46 13.68 3.52 %

2001 1379.28 1060.80 76.9 %41.16 19.80 30.48 6.62 %

2004 1270.56 1057.20 83.2 %48.00 22.92 42.96 8.96 %

 $ 1.4.=د1مأخوذ من الدخل السنوي بالدوالر*:

البيانات مأخوذة من التقارير السنوية الجياز المركزي لئلحصاء  الفمسطيني **: 
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دائرة مياه الضفة / ديون المياه عمى مشتركي مياه الضفة الغربيةأرصدة: (2-1)جدول رقم 

 2005 و 2002 األعوامبين (مميون دينار)الغربية

 

 المترتبة على المشتركٌن لصالح سلطة المٌاه فً  بالشٌكل اإلسرائٌلًحجم الدٌون(1.3)جدول رقم 

حم محافظة بٌت ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006البيانات مأخوذة من سمطة مياه وجاري بيت لحم التقرير السنوي : مبلحظة

حجم الديون لمسنة الواحدة  ** , 2000حجم الديون المتراكم لغية عام *

 

    المحافظة             

 الخلٌل قلقٌلٌة جنٌن نابلس أرٌحا رام هللا القدس السنة 

بٌت 

 لحم

طول 

 سلفٌت مكر

2002 .46 6.5 0.9 1.5 2.5 0.1 11.0 5.4 0.2 1.3 

2003 4.5 8.2 1.0 1.5 1.9 .08 9.5 6.1 .25 1.4 

2004 12.9 2.2 1.2 2.0 2.5 .13 13.1 8.0 3.4 1.8 

2005 13.7 2.8 1.3 2.5 3.0 2.2 15.6 8.3 0.58 2.1 

 حجم الدٌون السنة

2000 **10227000 

2001 **4112000 

2002 **5055000 

2003 **3027000 

2004 **5359000 

2005 **5020000 

 32800000* المجموع
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-2002حجم الديون المتراكمة لصالح شركة الكيرباء عمى المستيمكين بين األعوام : 4-1جدول رقم 

 دٌنار أردن1000ً ألقرب , 2005
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متوسط إنفاق األسرة السنوي بالدينار األردني عمى الخدمات العامة ومتوسط إنفاق  : 5-1جدول رقم 

. 1996,1997,1998,2001,2004األسرة السنوي الكمي لؤلعوام 

     

المؤشر 

 

السنة 

الدخل األسري 

$ السنوي

إنفاق 

األسرة 

السنوي 

الكمي 

سنة . د

متوسط إنفاق 

األسرة عمى 

الخدمات 

* العامة

إنفاق 

األسرة 

عمى 

الكيرباء 

سنة . د

إنفاق 

األسرة 

عمى 

المياه 

سنة . د

إنفاق 

األسرة 

عمى 

الياتف 

سنة . د

اإلنفاق %

عمى خ ع  

من 

االنفاق 

الكمي 

1996 11,915.8 7101.6 332.28 190.92 71.76 69.6 4.67 %

1997  13020.1 6954 378.72 210.36 81.72 86.64 5.44 %

1998  14,079.78 6552 346.20 190.32 72.48 83.4 5.28 %

2001 11,972.82 6124.8 520.08 247.2 113.52 160.08 8.50 %

2004 11740.08 6422.4 478.56 266.4 118.8 93.36 7.45 %

2005  ---7005.6 480.00 274.8 112.8 92.4 6.85 %

(. 6.6, 6.2, 6.6, 6.7, 6.5 )معدل حجم األسرة لمسنوات المذكورة في الجدول بالتوالي* 

 شيرا 12اإلنفاق السنوي الكمي لؤلسرة ناتج اإلنفاق الشيري بالدينار مضروبا في ** 

 شير 12متوسط إنفاق األسرة عمى الخدمات العامة الشيري مضروبا في *** 
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معدل دخل الفردي الشيري واإلنفاق الفردي بالدينار األردني عمى الخدمات : 6-1جدول رقم 

ونسبة اإلنفاق الكمي إلي الدخل لؤلعوام  (االتصاالت,الكيرباء,المياه )العامة

1996,1997,1998,2001,2004 .

 

السنة 

الدخل الفردي 

. الشيري د

الفرد /اإلنفاق

. الشيري د

اإلنفاق %

الدخل /كمي 

/ اإلنفاق

الكيرباء 

/ اإلنفاق

المياه 

اإلنفاق 

عمى 

االتصاالت 

اإلنفاق %

عمى 

الخدمات  

1996 ( 109.11  )95.42 87.5 %2.84 1.21 1.19 4.4 %

1997 ( 115.67 )91.74 79.3 %2.63 1.13 1.18 4.27 %

1998 (126.98)  86.46 68.1 %2.36 0.97 1.14 3.52 %

2001 ( 114.94 )88.40 76.9 %3.43 1.65 2.54 6.62 %

2004 (105.88) 88.10 83.2 %4.00 1.91 3.58 8.96 

 دوالر مقسوما 1.4=  دينار1اإلنفاق بالدينار األردني مأخوذ من اإلنفاق بالدوالر األمريكي بمعدل 

 شيرا  12الدخل السنوي عمى 
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, المياه,الكيرباء )متوسط إنفاق األسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة: 7-1جدول رقم 

 .1996,1997,1998,2001,2004لؤلعوام  (واالتصاالت

 2004 2001 1998 1997 1996المتغيرات 

 4.00 3.43 2.36 2.63 2.84الكيرباء 

 1.91 1.65 0.67 1.13 1.21المياه 

 3.58 2.54 1.14 1.18 1.19االتصاالت 

كافة الخدمات 

اتصاالت ,كيرباء,مياه

5.24 4.94 4.47 7.62 9.49 

متوسط إنفاق الفرد 

الشيري  

95.42 91.74 86.46 88.40 88.10 

  2006,الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني  
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الفصل الثاني 

  ----------------------------------------------------------

أدبيات الدراسة واإلطار النظري 

 الدراسات السابقة 2-1

ييدف ىذا الفصل من الدراسة إلى مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت اإلنفاق عمى الخدمات العامة 
وقد تبين أن ليس ىناك الكثير من الدراسات المتعمقة بالطمب والعرض بل كان ىناك دراسات عامة 

. تناولت موضوع الخدمات العامة
فقد تناولت عممية , وقد ركزت معظم ىذه الدراسات سواء كانت محمية أو عالمية عمى جانب العرض

تطوير ىذه القطاعات من اجل تحسين الخدمة وتحديد األسعار المناسبة ويمكن تقسيم الدراسات التي 
تطرقت لبحث جوانب مختمفة من واقع ومشكبلت ىذه الخدمات إلي قسمين 

 

: دراسات محمية 2-1-1

ال يتوفر الكثير من الدراسات المحمية المتعمقة بالخدمات العامة الكيرباء والمياه واالتصاالت والدراسات 
. التي توفرت تناولت إما خدمات منفردة مثل المياه

 2005, الغريز وانشاص: دراسة

و  معرفة قدرة ورغبة المستيمك لمدفع مقابل تحسين خدمات المياه في قطاع غزةإٌٝ  تيدف الدراسة 
اعتمدت الدراسة منيجية متميزة تمثمت في دراسة شاممة لموضع القائم لمصادر المياه وخدمات تقديم 

المياه من كافة الجوانب عبر مراجعة كافة المسوح األدبية لبدائل التعرفة المقترحة ألسعار المياه ودراسة 
 ٚلذ ارجؼذ اٌذساعخ ِٕٙد١خ رطج١م١خ ثبالػزّبد ميدانية لؤلوضاع االجتماعية واالقتصادية في قطاع غزة

. عمى البيانات األولية التي تم جمعيا من البمديات بواسطة استبيان تم تصميمو ليذا الغرض
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: وقد خمصت الدراسة إلى ما يمي
 يؤمنون بضرورة تحسين خدمات المياه% 97.2  - أ

 مقتنعون بان التحسينات بحاجة لتكاليف إضافية% 74.5 - ب

 لدييم رغبة واستعداد لمدفع مقابل التحسينات% 82.8-       ج

أي نظام لتسعير المياه يجب إن يراعي الظروف االقتصادية واالجتماعية ومستوى الخدمة والعوامل - د
. الفنية واإلدارية والسياسية

  2001,صافي: دراسة
ىدفت الدراسة إلى معرفة العبلقة بين التكمفة والييكل في مؤسسات المياه تحت عنوان ىيكل وتعرفة 

مشكمة الدراسة في العبلقة بين التكمفة والييكل في مؤسسات  وتمثمت , الكمفة لممياه في الضفة الغربية
. 2001,صافي, المياه في الضفة الغربية

والرواتب كمتغيرات مستقمة , والمياه المشتراة, أما متغيرات الدراسة ىي الكيرباء
. المتغير التابع, وتكمفة المتر المكعب المنتج

وىي سمطة مياه , أما عينة الدراسة فكانت تمثل المؤسسات التي تقدم خدمة المياه بشكل متخصص
 من المشتركين لممياه في 705وشممت العينة , بيت لحم ومصمحة مياه رام اهلل وبمديات نابمس والخميل
اعتمدت المقاببلت كأساس لمحصول عمى , الضفة الغربية واتبعت الدراسة كذلك منيجية تطبيقية

:  وخمصت الدراسة لمنتائج التالية. المعمومات من المصادر الرسمية
. يجب أن يغطي ىيكل التعرفة تكمفة إنتاج وتسويق المتر المكعب من المياه السترداد التكاليف -1
تغطية بنود في قائمة  )نظام التعريف يجب أن يوجد قدرة ذاتية تمكن من استرداد التزامات المؤسسة -2

 (الحساب تمكن من تغطية التكاليف التشغيمية
تفاوت في نسب تكاليف اإلنتاج والبيع والتوزيع والتكاليف اإلدارية بين المؤسسات المختمفة التي  -3

 شممتيا العينة

 .اختبلف في كميات المياه المنتجة والمباعة والمشتراة والفاقد ونسبيا -4

. وبالتالي يجب إدخال كافة عناصر التكاليف أثناء عممية وضع التعرفة
 
 
 
 



 

19 
 

 
 دراسات عالمية 2-1-2

وقد اىتم الكثير من الباحثين بمحددات إنفاق األسرة عمى الخدمات العامة ومن بين الدراسات التي 
:  تناولت ذلك

 Lino, 1994,لينو:دراسة
" تيدف الدراسة إلى معرفة أنماط االستيبلك لدى العائبلت التي ترأسيا أالم منفردة

 والتي تناولت الوضع االقتصادي لمعائبلت التي ترأسيا أالم لوحدىا والعبلقة بين الدخل واإلنفاق والتي 
 تمثمت 1991 ولغاية عام 1989 مقابمة عمى مدار ثبلث سنوات من عام 60,000شممت عينة من 

في اإلنفاق االستيبلكي وكان كذلك جزء من العينة من األسر ثنائية األزواج أي أن المتغيرات في ىذه 
الدراسة كانت تتعمق بالحالة الزوجية لممرأة وىي مطمقة أو منفصمة أو لم تتزوج إطبلقا أو أرممة أو 

. متزوجة
وكان من النتائج التي أظيرتيا الدراسة أن نسبة األسر التي ترأسيا األميات منفردة تنفق جزءا ىاما من 

الدخل المنفق والذي تشكل الخدمات العامة فيو الجزء األكبر مثل الوقود والكيرباء والمياه والياتف 
 monthly labor review May ,باعتبارىا تشكل الجزء األكبر من اإلنفاق اإلجمالي, والغاز

1994 p. 33.. 
 William  1994 ,1992وفي دراسة قام بإعدادىا وليام 

ىدفت إلى التعرف عمى أنماط االستيبلك لدى العائبلت التي تتمقى مساعدات حكومية في الواليات 
. والمؤىمة لمشروط الخاصة بالمساعدات الحكومية, المتحدة

وشممت كذلك متغيرات الدراسة عدد أفراد األسرة وأعمارىم وجنسيم ومن المتغيرات اليامة كذلك السكن 
والطعام والمواصبلت والمؤىل العممي لرب األسرة 

 ( housing)من مجمل النفقات صرفت عمى المسكن % 43.2ويظير في الدراسة أن ىناك ما نسبتو 
والذي يشمل الخدمات العامة وىي نسبة مرتفعة لدى األسر الفقيرة التي ال يعمل أي من أفرادىا مقابل 

ويتضح من ىذه الدراسة أن اإلنفاق عمى الخدمات العامة , لدى األسر التي يعمل احد أفرادىا% 33.9
كأحد األجزاء الرئيسية التي تنفق عمييا ىذه األسر من مجمل اإلنفاق عمى اإلسكان يشكل نسبة اكبر 

. لدى األسر التي ال يعمل أي من أفرادىا من تمك األسر التي يعمل احد أفرادىا
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 حول, Parbara   1999, وفي دراسة ل باربرا

الرغبة في الدفع مقابل الكيرباء من المصادر المتجددة 
حيث اىتمت الدراسة بمعرفة  ىدفت الدراسة إلى معرفة االستعداد لمدفع لمكيرباء عبر مصادر متجددة

الرغبة في الدفع اإلضافي  مقابل استيبلك الكيرباء التي تنتج من مصادر متجددة والتي ليا عبلقة 
بالبيئة والتي نفذت لصالح مصالح كيرباء مستخدمة نتائج مسوح متعمقة بذلك وأظيرت الدراسة العديد 

: من النتائج منيا
 (لدييم الرغبة)من  المستيمكين استعدادىم لمدفع مقابل ىذا النوع من الكيرباء % 95إلى % 52أبدى 

شيريا زيادة عمى فاتورة الكيرباء من $ 5لدييم الرغبة في الدفع % 70وأظيرت الدراسة أن . باعتدال 
% 15لدييم الرغبة في دفع % 21شيريا و$ 10لدييم الرغبة في دفع % 38المصادر المتجددة و

االستعداد , إلى تفضيل المستيمكين لمصادر الطاقة المتجددةشيريا عمى الفاتورة وتشير ىذه البيانات 
نتائج , استعداد المستيمكين لدفع زيادة اخذ نمطا يمكن التنبؤ بو, لدفع زيادة مقابل المصادر المتجددة

والمحدودية تعني أن المستيمكين سوف يدفعون أكثر في , الدراسة تقربت مع نتائج دراسات مشابية
.  سوق تنافسية

 Choynowski ,2002اما 
فقد بقياس الرغبة في دفع أثمان الكيرباء بناءا عمى تقدير لمطمب عمى الكيرباء وقد وصمت الدراسة 

: لمنتائج التالية
يعتمد الطمب عمى الكيرباء عمى الدخل وأسعار أشكال الطاقة األخرى فكمما زاد السعر قل الطمب 
والعكس كمما قل السعر زاد الطمب حتى يبمغ السعر صفرا وخبلصة الدراسة أن انخفاض السعر 

. لمكيرباء يؤدي إلى زيادة الرغبة في الدفع مقابل استيبلك الكيرباء
ىل يستطيع المستيمك الفقير الدفع مقابل "  بعنوان  Fankhauser  ,2005وفي دراسة ل فانخوسر 

الطاقة والمياه وىي دراسة تحميمية لمقدرة في الدول الوسيطة 
في دول جنوب شرق أسيا وتيدف الدراسة إلى مساعدة صناعة القرار لدراسة مدى تحمل العائبلت 

الفقيرة لدفع أثمان الخدمات العامة حيث تنفق العائبلت منخفضة الدخل حصة أعمى من دخميا عمى 
وخاصة أن الزيادة األجور قد أدت إلى الزيادة في , خدمات المياه والكيرباء نتيجة ارتفاع األسعار

الطمب الذي لم يرافقو زيادة في الدخل بل ارتفاع في األسعار وىذا يؤثر سمبا عمى الرغبة والقدرة عمى 
. الدفع
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ولذلك فقد كان اليدف المحدد ليذه الدراسة الوصول إلى أفضل لمدى قدرة فئات الدخل المنخفض 
. لئلنفاق عمى الخدمات العامة

حيث معدل اإلنفاق عمى الماء ,وقد بينت الدراسة أن األسرة قادرة عمى دفع فواتير الخدمات العامة
من اإلنفاق اإلجمالي لؤلسرة وىذا يعني أن نسبة التحمل لمعائبلت % 10إلى % 4والكيرباء يصل بين 

%.    10الفقيرة نسبة عالية مثل الجميورية السموفاكية 
 William , 1996, وليام: وأما دراسة

وىل لموضع , فقد أجابت عمى سؤال كيف تقوم األسر التي تتمقى مساعدات حكومية بإنفاق دخميا
. الوظيفي وتركيبة العائمة تأثير عمى أنماط االستيبلك لدى ىذه العائبلت

 وتناول الباحث الموضوع بنيج عممي اعتمد مقابمة المجموعات العاممة وغير العاممة وشممت العينة 
والمتغيرات كانت إما متغيرات ليا عبلقة باألسرة ,  مجموعة عاممة2669 مجموعة غير عاممة و2275

من حيث عدد األفراد أو العمر والجنس والمؤىل العممي لرب األسرة أو متغيرات اإلنفاق والتي تشمل 
وبينت الدراسة , الخدمات العامة وغيرىا من المتغيرات التي تؤثر عمى قرار اإلنفاق لدى ىذه األسر

من الدخل الكمي تذىب %70من اإلنفاق الكمي تنفق عمى المواصبلت وتبين أن % 15أن : إلى
. لئلنفاق الكمي

وتبين ىذه الدراسة تأثير وأىمية العبلقة بين اإلنفاق عمى الخدمات العامة من جية والدخل والعمر 
. والجنس والمتغيرات المستقمة األخرى من جية ثانية

 Merret 2001,  وفي دراسة ل ميريت
بعنوان إعادة بناء استعداد األسر لمدفع مقابل خدمات المياه في الدول ذات الدخل المنخفض مثل دول 

 سنوات واستخدمت الدراسة المقاببلت مرة عمى األقل لكل مبحوث 9الكاريبي وأفريقيا واسيا عمى مدى 
وقد اعتمد الباحث عمى استخدام ,  أقسام6ولقاءات مجتمعية باإلضافة إلى االستبيان وقد تكونت من 

. والجودة, العادات, الوفرة, الدخل, المتغيرات
وخمصت الدراسة إلى 

يجب أن يعتمد تطوير مشاريع المياه والصرف الصحي عمى فيم جيد لموضع القائم لمسوق المحمية - 1
. التي تقدم ىذه الخدمات

فيم سموكيات المستيمك المستقبمية - 2
يمكن بناء خيارات السيناريوىات لممشاريع قبل المسوح او بمشاركة عينة سكانية من قبل فريق - 3

 .   البحث ذاتو
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 فقد ىدفت إلى معرفة الفروق في األنماط االستيبلكية ألسر كبار السن Lee  2001, أما دراسة لي

 عاما في كوريا الجنوبية اعتمادا عمى متغيرات 75 و 65والتي يرأسيا مسنين تتراوح أعمارىم بين 
 2584محددة مثل متغيرات الخدمات والتعميم ومستوى الدخل وحجم األسرة باستخدام عينة بمغ حجميا 

  أسرة كورية
 وأظيرت نتائج البحث أن نسبة اإلنفاق لدى  (multi regression)وانتيج الباحث التحميل المتعدد

من مجمل إنفاقيا االستيبلكي وبينت % 4.5اسر كبار السن عمى الخدمات العامة نشكل حوالي 
الدراسة انو ال يوجد فروق إحصائية في األنماط االستيبلكية عمى الخدمات العامة بين اسر كبار السن 

 لفحص نتائج الدراسة واإلجابة  T-Testواستخدم الباحث .  عاما75 و65الذين تتراوح أعمارىم بين 
والتي تفترض عدم وجود  (Null hypothesis)عمى فرضيات البحث المستخدمة وىي فرضيات عدمية

 فقد بينت الدراسة أن ىناك 11 فرضيات من أصل 7أي فرق في أنماط االستيبلك حيث تم رفض 
 .فرق

 
 CVM Contingent valuation باستخدام .FAOوفي دراسة أجرتيا منظمة الغذاء العالمية

method,و ,   بيدف معرفة ماذا يمكن عممة تحت ظروف افتراضيةWTP  حسب ىذا األسموب 
 (iiii). األسعار البديمة(iii). الدخل  (ii). السمعة(i).اعتمدت عمى أربعة متغيرات إلجراء ىذه الدراسة

 CVM (contingentحيث يمكن حسب الدراسة فحص القابمية ل . خصائص المبحوثين اآلخرين

evaluation method)  باستخدام االنحدار عمى المتغيرات األربعة أعبله واستخدمت منيجية عممية
 لمدفع مقابل willingness) )تم تطبيقيا من خبلل الطمب المباشر من المبحوثين عن استعدادىم

تحسينات محددة عمى جودة البيئة واستكمل العمل باستخدام المقابمة الشخصي واالستبيان وشممت 
 اعتمد عمى سؤال ما ىو CVMو  ).العينة عناصر من طاقم الجامعة ومتطوعين ومارة في األسواق

 (؟....أكثر مبمغ ترغب في دفعو 
وتعرضت بعض الدراسات التي تناولت الموضوع في أفريقيا إلى دراسة السموك الحالي والطمب عمى 

لجان قرى - 3أنظمة مياه ميممة - 2تسرب في الشبكات - 1خدمات المياه وخرجت بالنتائج التالية 
  مخططات ىيكمية تتجاىل سموكيات المستيمكين- 4بدون أي دعم مالي 

 يمكن اشتقاق معادلة الرغبة في الدفع لدى المستيمكين من خبلل األسعار والنسب    كما وانو
والذي استنتج أن حاالت العجز في الطمب عمى المياه يمكن استخداميا .  [Roberto ]االحتمالية
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وبالتالي . وفيم وتوقع األسعار المناسبة لتوزيع المياه.  لدراسة تأثيرىا عمى استيبلك المشتركين لممياه
. إفادة مصالح المياه عمى المستوى التشغيمي والعوائد

 عبلقة الدراسات السابقة بالموضوع 2-1-3
لقد تناولت غالبية الدراسات السابقة موضوع الخدمات العامة من وجية نظر المزود وركزت عمى آليات 

تطوير قطاعات الخدمات موضوع البحث واىم ما يربطيا بيذه الدراسة أنيا حاولت تفسير ومعرفة 
أسباب الفجوة الموجودة بين اإلنفاق واالستيبلك والتي تتمثل في العجز المالي لدى المزودين من وجية 
نظرىم أما الدراسات المحمية فقد تناولت موضوعات مختمفة ولكنيا جميعيا تيدف إلى معرفة األسباب 
التي تؤدي إلى عدم الدفع وبالتالي تراكم العجز المالي الذي يعاني منو مزودو الخدمات العامة في 

. األراضي الفمسطينية
و تناولت الدراسات العالمية كذلك أوضاع ىذه الخدمات ألسباب متعددة من بينيا قدرة وعدم قدرة 

المستيمك عمى الدفع أو رغبتو وعدم رغبتو في الدفع وىذا ما نحاول معرفتو في ىذه الدراسة باإلضافة 
 .     لمعوامل والمحددات األخرى التي تؤثر عمى قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى ىذه الخدمات

 تميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة 2-1-4
وسوف نحاول من خبلل ىذه الدراسة إلقاء مزيدا من الضوء عمى جانب الطمب وتفسير سموك 

المستيمك المتعمق باإلنفاق عمى خدمات المياه والكيرباء والياتف في كافة محافظات الضفة الغربية 
وىذا ما يميز ىذه الدراسة عن غيرىا من الدراسات المحمية التي تم إجراؤىا والتي لم تتناول ىذه 

, الخدمات مجتمعة ولم تتناوليا في كافة محافظة الضفة الغربية فيي األولى ضمن حدود عمم الباحث
في الضفة الغربية وتيدف الدراسة كذلك إلى معرفة محددات قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى 

الخدمات العامة المياه والكيرباء والياتف في الضفة الغربية وىذا ما لم تتناولو دراسة أخرى من قبل           
 
 
 
 
 

:  اإلطار النظري لمدراسة2-1-5
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يشكل اإلنفاق عمى الخدمات العامة جزءا أساسيا من اإلنفاق اإلجمالي لؤلسرة الفمسطينية بل ويشكل 
البنك ], من الشعب الفمسطيني% 75جزءا ىاما من إنفاق األسر متدنية الدخل والتي تشكل 

ولذلك فان اإلنفاق عمى خدمات المياه والكيرباء والياتف يبقى في غاية األىمية  [2006,الدولي
وخصوصا لؤلسر محدودة الدخل والتي تعاني من الفقر حيث يتم تزويد المشتركين بيا من قبل جيات 
متعددة ومختمفة من القطاع الخاص فيذه الخدمات ال تستيمك لذاتيا بل تستيمك أثناء استيبلك خدمات 

وسمع أخرى مثل استخدام األجيزة الكيربائية المنزلية التي يستيمك معظميا المياه والكيرباء أثناء 
استخدامو وتعتبر الخدمات العامة من نوع الخدمات التي تستيمك قبل دفع أثمانيا ففي الغالب ىناك 

إبطاء بين زمن استيبلكيا وزمن اإلنفاق عمييا والذي قد يؤثر عمى سموكيات المستيمك عند اتخاذ قرار 
لذلك فان قرار , اإلنفاق ربما إلحساسو بأنو ليس بحاجة لمدفع فورا قبل استيبلكيا فقد استيمكيا سالفا

اإلنفاق ومحدداتو والعوامل المؤثرة فيو من وجية نظر المستيمك تعتبر سببا ىاما لدراسة ىذا القرار 
واستكشاف العوامل المؤثرة عميو لما لذلك من قيمة تساعد في فيم العبلقات وتأثير تمك العوامل عمى 

فقرار اإلنفاق عمى السمع والخدمات يعتمد عمى العديد من المتغيرات االقتصادية مثل , قرار اإلنفاق
الدخل  واالجتماعية مثل حجم األسرة وكذلك ىناك متغيرات أخرى مثل مستوى التعميم لآلباء واألبناء 
واعتمادا عمى طبيعة العبلقات بين المتغيرات التي تؤثر عمى اإلنفاق ومن خبلل مراجعة الدراسات 
السابقة والمعمومات التي توفرت من المقاببلت التي أجريت مع بعض رؤساء المؤسسات التي تزود 

خدمات المياه والكيرباء والياتف في محافظات الضفة الغربية فانو باإلمكان تنمية اإلطار النظري ليذه 
الدراسة وتحديد العبلقات بين العوامل التي تؤثر عمى قرار اإلنفاق عمى الخدمات العامة وبشكل مبدئي 

فان ىناك مجموعة من المتغيرات التي ليا عبلقة مباشرة وأخرى غير مباشرة تؤثر في قرار اإلنفاق 
: وتقسم المتغيرات التي يعتمد عمييا قرار اإلنفاق إلى, (المياه, الياتف, الكيرباء )عمى ىذه الخدمات 

األسعار  - أ:   متغيرات اقتصادية مثل-1     
 الجودة-                                   ب

الدخل -                               ب
عدد العاممين في األسرة -                              ت

حجم األسرة - أ: متغيرات اجتماعية مثل- 2
نوع األسرة -                                    ب 
المؤىل العممي -                               ت 
العمر -                               ث 
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مكان السكن                                - 
نوع السكن                                - 
 طبيعة عمل رب األسرة                               - 

جنس رب األسرة                                  - 
نوع وعدد األجيزة الكيربائية التي تممكيا األسرة                                - 

: عوامل مؤسسية وخارجية تتعمق بسموك الشركة في عممية تحصيل الفواتير مثل- 3
الفواتير ترسل بالوقت المناسب -                            أ
الفواتير ترسل في آن واحد -                           ب

ترتيب الخدمة عمى سمم األولويات - 4
قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى المتغير التابع ولمعرفة تأثير ىذه العوامل والمتغيرات المستقمة في 

 ومن اجل معرفة اتجاه العبلقة وحجميا بين كل من ىذه المتغيرات المستقمة والمتغير الخدمات العامة
مدى وجود عبلقة بينيا ومقدار ىذه التابع سوف يتم بناء مجموعة من الفروض لفحصيا والتأكد من 

العبلقة واتجاىيا لتمكننا من تفسير  الغموض الذي يكتنف أسباب العجز المالي الموجود لدى 
 .مؤسسات الخدمات العامة ومقدار مساىمة عدم الدفع في ىذا العجز
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الفصل الثالث 

 -----------------------------------------------------------

منيجية الدراسة 

يعرض الفصل المنيجية الخاصة بالبحث ويشمل ذلك مجتمع الدراسة والعينة وأداة الدراسة وسوف يتم 

والتي تتناول عدد  (أالستبانة)تحميل البيانات الواردة في ىذه  الدراسة والتي تم جمعيا من خبلل ىذه األداة 

من المتغيرات مثل سعر وجودة الخدمات العامة والجنس والفئة العمرية والحالة االجتماعية وحجم األسرة 

ونوع ومكان السكن والمؤىل العممي لرب األسرة وعدد العاممين في األسرة وجنس المعيل وحجم الدخل 

ومن ثم القيام بالتحميل اإلحصائي الوصفي البلزم لمبيانات , وقطاع العمل الذي يعمل فيو رب األسرة

. الناتجة باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة

 

 مجتمع الدراسة 3-1

 

 يتكون مجتمع الدراسة من كافة األسر الفمسطينية في الضفة الغربية باعتبار األسرة الفمسطينية ىي الوحدة 
متمثبل في  )االقتصادية االستيبلكية التي يمكننا من االعتماد عمى دراستيا لفيم سموك المستيمك الفمسطيني

في الضفة الغربية ومحددات قرار اإلنفاق لدى المستيمك استيبلك ىذه  (األسرة الفمسطينية كوحدة استيبلكية
وسوف تشمل كافة األسر الفمسطينية في محافظات الضفة الغربية  (المياه والكيرباء والياتف), الخدمات
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إدراج خارطة  ).وجنين وسمفيت, قمقيمية, مطول كر, أريحا نابمس, القدس,رام اهلل , الخميل, وىي  بيت لحم
. (الضفة الغربية

   
عينة الدراسة  - 3-2
 

ولكي تكون العينة ممثمة لمجتمع الدراسة فقد تم تصميم عينة طبقية نسبية عشوائية غير منتظمة تغطي 
محافظات الضفة الغربية بما يتناسب مع عدد األسر الفمسطينية في داخل كل محافظة موزعة بين المدن 

وقد تم توزيع أفراد العينة داخل كل قرية أو مدينة أو , والقرى والمخيمات الفمسطينية بشكل نسبي كذلك
(  1-3)حسب األرقام والنسب الواردة في الجدول رقم , مخيم بطريقة عشوائية غير منتظمة

( 1-3)جدول رقم 

 في المحافظات تعدد األسر في محافظات الضفة الغربية ونسب توزيع االستبيانا

 في محافظات الضفة تجدول توزيع السكان واألسر واالستبيانا:1-3جدول رقم 
 
 

 

 [فمسطين-رام اهلل. 1999,فمسطين في أرقام, الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني]

 

ػذد اٌغىبْ  إٌّطمخ

1999 

ِؼذي 

حدُ 

 األعشح

ػذد %  ػذد األعش

 األعش

ػذد 

اعزّبساد 

 ِٓ500 

 54 10.75 32990 6.3 207837 خ١ٕٓ

 10 1.95 5976 6.3 37650 ؽٛثبط

 35 7.10 21806 6.3 137381 ؽٛي وشَ

 20 3.86 11842 6.3 74605 لٍم١ٍ١خ

 13 2.50 7935 6.3 49993 عٍف١ذ

 69 13.80 42484 6.3 267650 ٔبثٍظ

 57 11.40 35150 6.3 221436 ساَ هللا

 88 17.75 54405 6.3 342756 اٌمذط

 10 1.75 5373 6.3 33849 أس٠حب

 37 7.30 22410 6.3 141187 ث١ذ ٌحُ 

 107 21.50 66395 6.3 418293 اٌخ١ًٍ

 498 99.66 306766 6.3 1932637 اٌّدّٛع
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خصائص العينة الديموغرافية :2-3جدول رقم 

 العدد المتغيرات
النسبة 
 المئوية

القيم 
 الناقصة

 الجنس
 87.4 373 ذكر

--- 
 12.6 54 أنثى

 الفئة العمرية

 34.4 147 30 إلى 17من 

--- 
 47.1 201 44 إلى 31من 

 17.1 73 58غمى 44من 

 1.4 6  فما فوق58من 

 الحالة االجتماعية

 85.6 364 ة/متزوج

2 
 13.6 58 عزباء/أعزب

 0.2 1 ة/مطمق

 0.5 2 ة/أرمل

 عدد أفراد األسرة

 8.7 36 اثنان فقط

12 

 13.5 56 ثبلثة فقط

 15.9 66 أربعة فقط

 17.8 74 خمسة فقط

 44.1 183 أكثر من ستة

 تسكن بيت
 84.3 360 ممك

--- 
 15.7 67 مستأجر

 مكان السكن

 52.1 221 مدينة

 38.9 165 قرية 3

 9.0 38 مخيم
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 المحافظة التي تسكن بيا

 15.6 63 بيت لحم

23 

 14.1 57 الخميل

 7.2 29 القدس
 15.8 64 أريحا

 2.0 8 رام اهلل

 6.4 26 نابمس
 17.6 71 جنين

 5.7 23 طولكرم
 11.4 46 قمقيمية

 4.2 17 سمفيت

المؤىل العممي لرب 
 األسرة

 1.7 7 ال يقرأ وال يكتب

4 

 3.8 16 ابتدائي
 13.9 59 إعدادي

 30.7 130 ثانوي

 16.8 71 معيد

 33.1 140 جامعي

 المعيل داخل األسرة
 96.2 404 األب

7 
 3.8 16 األم

القطاع الذي يعمل بو 
 المعيل–رب األسرة 

 38.2 160 الخاص

8 

 29.1 122 الحكومي

 15.0 63 صاحب عمل

 10.3 43 غير الحكومي

 
 بدون عمل

24 5.7 

 
 ربة بيت

7 1.7 

 5 11.1 47  دخل رب األسرة
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 :  طريقة اختيارا فراد العينة3-3
تم توزيع عدد عناصر العينة لكل محافظة أو مدينة أو مخيم أو قرية اعتمادا عمى عدد السكان لتكون 

 لكل محافظة وتم توزيعيا بين توقد تم تخصيص عدد االستبيانا, العينة ممثمة جغرافيا وديموغرافيا
مدن وقرى ومخيمات المحافظات المختمفة لتغطية كافة أنواع التجمعات السكانية في الضفة الغربية 
وقد قام رب األسرة بتعبئة االستبانة بحضور الشخص الذي يقوم بتوزيع االستبانة عندما أمكن وفي 

. حال تعذر ذلك تم جمعيا الحقا بعد تعبئتيا من قبل المبحوث حسب الوقت المناسب لو
: أدوات الدراسة ومصادر الحصول عمى البيانات- 3-4

لقد تم الحصول عمى البيانات المتعمقة بمشكمة الدراسة من مصدرين أساسيين 

  شيكل1000أقل من 

 35.1 148  شيكل2000 و 1001ين ب

 30.6 129  شيكل3000 و 2001ين ب

 17.1 72  شيكل5000 و 3001بين 

 6.2 26  شيكل5000أكثر من 
 22.5 94 الزوجة تعمل

 77.5 323 ال تعمل- الزوجة ربة بيت

 34.1 30 القطاع الخاص

 55.7 49 القطاع الحكومي

 2.3 2 صاحبة عمل

 8.0 7 منظمات غير حكومية
 71.9 299 ال أحد

 19.0 79 واحد فقط

 8.4 35 اثنين فقط

 0.7 3 أكثر من اثنين
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وتمثمت في :  المصادر الثانوية3-4-1   
  

. البيانات الواردة في نشرات ودراسات جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني- 1
أرشيف وبيانات المؤسسات المزودة لمخدمات العامة الكيرباء والمياه تحديدا حيث لم تتعاون - 2

االتصاالت الفمسطينية كمزود لمياتف في الضفة الغربية فمم يكن باإلمكان الحصول عمى البيانات 
. المطموبة

الدراسات السابقة المتعمقة بالموضوع سواء كانت دراسات محمية أو دراسات عالمية - 3
 
كانت أىم مصادر البيانات األولية  :  المصادر األولية3-4-2   
 

حيث كانت أفضل طريقة لمحصول عمى البيانات ومعرفة وجية نظر المزود : المقابمة الشخصية- 1
حيث تم إجراء عدد من المقاببلت مع عدد من مدراء المؤسسات ذات العبلقة مثل , لمخدمات العامة

.  سمطة المياه الفمسطينية وسمطة مياه بيت لحم وشركة الكيرباء
لقد تم تصميم استبانو ليذا الغرض بحيث تمكن من الحصول عمى البيانات المطموبة : االستبانة- 2

. والتي تخدم الدراسة وتساعد في تحقيق أىدافيا
   
 تصميم االستبانة 3-4-3   

 لمحصول عمى البيانات المطموبة الخاصة بالدراسة المعنونة 
محددات قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة  في الضفة الغربية من وجية نظر "

" المستيمك
فقد تم تصميم ىذه االستبانة بغرض الحصول عمى البيانات بشكل يسيم في حل مشكمة الدراسة 

المتمثمة في الفجوة القائمة بين حجم االستيبلك واإلنفاق عمى ىذه الخدمات من خبلل معرفة األسباب 
والمحددات التي تقف وراء قرار المستيمك  لدفع أثمان الخدمات المستيمكة والذي نتج عنو مشكمة  لدى 

المؤسسات المزودة ليذه الخدمات  تظير في تراكم وارتفاع قيمة الديون عمى مستيمكي الخدمات 
. المياه والكيرباء والياتف في الضفة الغربية, العامة

 وصممت ىذه االستبانة كوسيمة لمحصول عمى البيانات المطموبة كأحد الوسائل الممكنة لمحصول عمى 
البيانات األولية باإلضافة لممصادر األولية التي استخدميا الباحث ومن أىميا المقابمة الشخصية التي 
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أجريت مع بعض مدراء المؤسسات ذات العبلقة بتزويد ىذه الخدمات والتي تمثل جانب العرض في 
وحيث إننا بحاجة لمحصول عمى المعمومة التي يمكن إن تجيب , عممية االستيبلك لمخدمات العامة

بشكل صحيح عمى أسئمة الدراسة من وجية نظر المستيمك والذي يمثل جانب الطمب في العممية 
.  االستيبلكية المتعمقة بمحددات إنفاق األسرة الفمسطينية في الضفة الغربية عمى الخدمات العامة

لذلك ال ,   فرد حتى تمثل المجتمع ويمكن من تحقيق أىداف الدراسة500وقد تم تحديد عدد أفراد العينة من 
يمكن من الناحية العممية إجراء مقاببلت شخصية مع جميع أفراد العينة  بسبب ارتفاع التكاليف المتوقعة  

لذلك  فان الباحث قد لجا إلى الحصول عمى البيانات من خبلل استبانو صممت , وعدم وجود الطاقم المدرب
 خصيصا ليذا الغرض بحيث تكون قادرة عمى الحصول عمى البيانات التي تحقق ىدف الدراسة المتمثل في

 .معرفة األسباب والمحددات التي تقف وراء قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى ىذه الخدمات

ولكي تجيب ىذه االستبانة بشكل كافي عمى األسئمة التي تشكل مشكمة الدراسة المتمثمة في تراكم 
وزيادة الديون والتي نتج عنيا تراكم العجز المالي لدى الشركات والمؤسسات المزودة لمخدمات العامة 

. وخصوصا الكيرباء والمياه في الضفة الغربية
: وقد اشتممت االستبانة عمى ما يمي

 

: الجزء األول

اشتمل الجزء األول من االستبانة عمى أسئمة عامة تمثل الجوانب الديموغرافية  لموحدة االستيبلكية 
موضوع الدراسة والتي يمثميا رب األسرة من حيث الجنس والفئة العمرية والحالة االجتماعية وحجم 
األسرة ونوع ومكان السكن والمؤىل العممي وعدد العاممين في األسرة ومسؤولية األسرة وقطاع العمل 

الذي يعمل فيو رب األسرة أو شريكو  باعتبار ىذه العوامل  متغيرات مستقمة من المتوقع أن يكون ليا 
 إلى 1 أو عن رغبة المستيمك عمى الدفع مقابل الخدمات المستيمكة وىي األسئمة من /عبلقة بقدرة و

.  في القسم األول من االستبانة13
, اشتمل ىذا الجزء عمى ثبلثة أسئمة: الجزء الثاني
من مياه وكيرباء وىاتف ارضي وىاتف )يسعى لمعرفة الخدمات التي تتوفر لممبحوث : السؤال األول

وعدد ىذه االشتراكات إن كان ىناك أكثر من اشتراك واحد لمعرفة تأثير ذلك , والتي يشترك بيا (نقال
. عمى حجم االستيبلك وبالتالي معرفة تأثير ذلك عمى قرار الدفع لدى المبحوث



 

33 
 

فقد خصص لحصر عدد ونوع األجيزة التي يممكيا المبحوث نظرا الرتباطيا : السؤال الثانيأما 
المباشرة باستيبلك الخدمات العامة وخصوصا الكيرباء والمياه ومعرفة تأثيرىا عمى عممية االستيبلك 

. من ناحية وبالتالي معرفة عبلقتيا باإلنفاق عمى ىذه الخدمات لمعرفة صحة فرضيات الدراسة
الفئة التي يقع فييا المبحوث من حيث حجم الديون لكل من  وقد استيدف معرفة:  و السؤال الثالث

الخدمات العامة الثبلث موضوع الدراسة حتى يمكن معرفة عبلقة ذلك بمتغيرات الدراسة المستقمة من 
. ناحية وعبلقتو بامتبلكو لؤلجيزة التي تستيمك ىذه الخدمات

  يشتمل الجزء الثالث من االستبانة عمى ثبلثة أسئمة حيث يقيس  :الجزء الثالث
مدى رضا المستيمك عن الخدمات المقدمة إليو من حيث الجودة والسعر واالستمرارية : السؤال األول

لمعرفة عبلقتيا بحجم استيبلكو وقرار إنفاقو عمييا وارتباط ذلك بقدرتو أو رغبتو في الدفع مقابل ىذه 
. الخدمات والدين الذي بذمتو لمزودي ىذه الخدمات

فييدف إلى معرفة وجية نظر المبحوث وقياس درجة موافقتو عمى األسباب المتوقعة أو : والسؤال الثاني
المفترضة لقيام المشتركين بدفع أو عدم دفع فواتير الخدمات التي يشتركون بيا بناءا عمى معاير 

.  مفترضة محددة مثل قيمة الفاتورة مقارنة مع الدخل ودوريتيا وقدرتو عمى دفعيا
ييدف إلى قياس درجة موافقة المبحوث عمى األسباب المتوقعة لعم القيام بدفع الديون : والسؤال الثالث

المترتبة بذمتو لحساب الشركات والمؤسسات المزودة لمخدمات العامة وكذلك لمعرفة درجة موافقتو عمى 
. افتراض قدرتو وعدم رغبتو في الدفع مقابل ىذه الخدمات

  
 الجزء الرابع

 
يعرض ىذا لجزء من االستبانة مجموعة من اآلليات المقترحة سواء من قبل المزودين والممكن إتباعيا 
من قبل المستيمك لخفض الفجوة بين االستيبلك واإلنفاق عمى كل من ىذه الخدمات العامة ومعرفة 
درجة موافقة المبحوث عمييا كعينة تمثل مجتمع الدراسة مقسمة عمى خمس درجات بين موافق بشدة 

. غير موافق بشدة حسب مقياس ليكارت
.  مع ترك فرصة لممبحوث بإبداء أي مبلحظة يراىا ضرورية من خبلل السؤال األخير في االستبانة

يعرض ىذا السؤال خمسة بدائل يمكن إن تتبناىا الشركات والمؤسسات المزودة : فالسؤال األول
, لمخدمات العامة الثبلث المياه والكيرباء والياتف بشكل منفصل لتسديد فواتير المياه والكيرباء والياتف
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والتي يمكن إن تساعد في حل مشكمة الدراسة حيث رفع نسبة التسديد تؤدي إلى تقميل العجز الذي 
. (المستيمك )يعانيو مزودي الخدمات العامة وذلك من وجية نظر المبحوث

في اآلليات والطرق المناسبة لتحسين  ييدف ىذا السؤال إلى معرفة رأي المبحوث: والسؤال الثاني
عممية الدفع والتي تسيم في حل مشكمة الدراسة الناتجة عن عدم الدفع والمتمثمة في كبر الفجوة بين 

. االستيبلك واإلنفاق عمى ىذه الخدمات
ييدف السؤال إلى معرفة رأي ودرجة موافقة المبحوث عمى عدد من الخطوات واألفكار : السؤال الثالث

التي قد تؤدي إلى ترشيد االستيبلك والذي يؤدي إلى تحقيق أىداف الدراسة والمساىمة في حل المشكمة 
من خبلل تقميل الفجوة بين االستيبلك واإلنفاق عمى ىذه الخدمات في حال عدم إمكانية زيادة اإلنفاق 

. عمى الخدمات المستيمكة لتقميل االستيبلك وبالتالي تقميل نسبة العجز مستقببل
وقد ترك في اإلستبانة مجاال إلبداء أي مبلحظة يرغب المبحوث في إضافتيا من خبلل السؤال 

 . السؤال الرابع في ىذا الجزء, المفتوح

 
   توزيع اإلستبانة 3-5

فقد قام الباحث بتوزيع اإلستبانة عمى أفراد العينة معتمدا عمى , أما فيما يتعمق بتوزيع  اإلستبانة
الطريقة التي تم تحيدىا مسبقا الختيار العينة عمى مرحمتين 

المرحمة األولى 
قام الباحث بتوزيع اإلستبانة بشكل شخصي في  محافظتي بيت لحم والخميل لمعرفة المعوقات 

والمبلحظات التي قد تواجو  الفريق الذي سيقوم بتوزيع اإلستبانة في باقي محافظات الضفة الغربية 
. أثناء تعبئة اإلستبانة أو التي قد تواجو المبحوثين

المرحمة الثانية  
بناءا عمى التجربة والخبرة التي يتم اكتسابيا في المرحمة األولى تم عقد عدة لقاءات والتدريبات البلزمة 

لفريق مكون من متفرغين ومتطوعين والذين قاموا بالمساعدة  توزيع االستبانة في باقي محافظات 
عينة طبقية نسبية عشوائية )الضفة الغربية معتمدين في اختيار العينة عمى الطريقة المحددة مسبقا 

. (غير منتظمة
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الفصل الرابع 

  --------------------------------------
. عرض وتحميل البيانات

 
 عرض البيانات وتحميميا 1.4
 

 (كالتكرارات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية) الوصفي اإلحصاءاستخدم الباحث 
 ANOVA One ) األحادي واختبار التباين الدراسة, التشابو واالختبلف بين عينة لمعرفة T واختبار

Way Analysis Variance). بين متوسطات متغير مكون من أكثر الفروق لتحديد الذي يستخدم 
  من خياريني وىو اختبار إحصائي يستخدم لتحديد مصادر الفروق بين أSceffeمن خيارين واختبار 

تصميم البحث والتحميل , أبو زينة, البطش]. ا لوالفرضيات بالنسبة تم فحص يخيارات المتغيرات الت
 [2006,اإلحصائي

: (المتغيرات الديموغرافية ألفراد العينة)وصف العينة: 4-2
قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى  )بعد جمع البيانات المتعمقة بالعوامل المستقمة والعامل التابع

في الضفة الغربية من وجية نظر المستيمك ويستعرض  (المياه والكيرباء والياتف )الخدمات العامة
والتي قام الباحث بتحميميا لتوضيح العبلقة بين ىذه العوامل المستقمة , المتغيرات الديموغرافية لممبحوثين

 لئلجابة عمى أسئمة  SPSSوالعامل التابع باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
( 27-4)ويظير الجدول رقم .الدراسة والعينة التي جرى بحثيا وتم استرجاعيا من المحافظات

.  خصائص أفراد عينة الدراسة
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رغم أن التوزيع اعتمد , وقد تم استرجاع االستبيان من المبحوثين موزعا عمى المحافظات كما يمي
اسرة 57الخميل % 15.6 أسرة بنسبة 63بيت لحم : أصبل عمى نسبة عدد السكان في المحافظات

 أسرة بنسبة 64رام اهلل % 7.2 أسرة بنسبة 8أريحا ,% 7.2 بنسبة 29القدس % 14.1بنسبة 
وقمقيمية % 5.7 بنسبة 23وطولكرم % 17.6 بنسبة 71وجنين % 6.4 بنسبة 26نابمس % 15.8

 .%4.2 بنسبة 17وسمفيت % 11.4 بنسبة 46
 

: ويمكن إجمال خصائص العينة كما يمي
عند النظر لحجم الديون المترتبة عمى مشتركي المياه مقارنة مع فئات الدخل التي ينتمون إلييا حسب 

 شيكل بذمتيم اقل من مئة شيكل 1000األسر التي دخميا اقل من : يتبين ما يمي (2-5)الجدول رقم
 شيكل لحساب المياه من فئة الدخل 5000أما الذين عمييم أكثر من %  6.7ديون مياه ونسبتيم فقط 

 شيكل فان نسبتيم الكمية من 1000وبشكل عام فان أصحاب الدخول األقل من % 25.7ىذه فنسبتيم 
 2000 و 1000بينما بمغت النسبة الكمية لمفئة التي دخوليم بين % 10.8مجموع المبحوثين فقط 

في حين بمغت , % 31.4 شيكل 5000ومن عمييم ديون من ىذه الفئة أكثر من % 34.8شيكل 
من % 31.4 شيكل 3000 إلى 2000 شيكل من أصحاب فئة الدخل 5000نسبة المدينين بأكثر من 

من مجموع المبحوثين  وىذا يظير أن ما مجموعو % 34.8مجموع نسب فئات الديون والبالغ 
وان ,  شيكل 3000 و 2000من المبحوثين ىم من أصحاب الدخول الواقعة في الفئة بين % 66.4

 .  من أصحاب الدخول في ىذه الفئة% 31 شيكل يعادل 5000نسبة المدينين منيم بمبمغ أكثر من 

 

 الراضين عن جودة خدمات الكيرباء بدرجة ممتاز من أن إلى( 3-5)تشير التقاطعات في الجدول رقم 
 أصحابمنين ىم من % 80 العينة وأفرادمن مجموع % 11.3كافة فئات الدخل قد بمغت نسبتيم 

 شيكل وان الراضين عن جودة خدمة الكيرباء بدرجة جيد 3000 و1000فئات الدخل التي تتراوح بين 
 الدخول أصحابمنيم كذلك من % 78 من أكثر العينة وان كذلك أفرادمن % 10.6جدا كانت نسبتيم 
 شيكل بينما بمغت نسبة الراضين عن جودة خدمات الكيرباء بدرجة 3000 و 1000التي تتراوح بين 

 شيكل وبمغت نسبة 3000 و 1000 الدخل بين أصحابمن بينيم من % 62وفقط % 24.6جيد 
 من نسبتيم في درجات أعمىمن بينيم وىذا % 25 شيكل 5000 و 3000 الدخل الواقع بين أصحاب
وبمغت نسبة الراضين عن جودة خدمات الكيرباء بدرجة مقبول من . (ممتاز وجيد جدا ) األعمىالرضا

 الراضين عنيا بدرجة متدني أما فردا 132 العينة وبعدد أفرادمن مجموع % 32.5كافة فئات الدخل 
من كافة فئات الدخل      % 21فقد كانت نسبتيم 
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 شيكل 5000أن المستيمكين المذين دخميم أكثر من  (4-5)وتشير التقاطعات الواردة في الجدول رقم
من أصل % 3.6 شيكل لصالح شركة الكيرباء لوجدنا أن نسبتيم فقط 5000وبذمتيم ديون أكثر من 

من المبحوثين وىي نسبة متدنية ويمكن أن يستدل منيا أن ىناك قدرة عمى الدفع ولكن ليس % 15.6
اقل  ) شيكل ودخميم متدني 5000بينما نجد أن المذين عمييم ديون أكثر من , ىناك رغبة في الدفع 

 شيكل أي 5000من المجموع المدين بأكثر من % 15.6من % 19.6يشكمون  ( شيكل1000من 
أن ليس لدييم قدرة عمى الدفع إذا ما اعتبرنا أن حجم الدخل متغير مؤثر في ىذا القرار أما المذين يقع 

في جميع فئات الدخول %  33 شيكل فإننا نجد أن يشكمون 3000 إلى 2000دخميم في الفئة من 
 لدييم القدرة شيكل ىم من أصحاب ىذه الفئة من الدخل أي أن 5000 من المدينين بأكثر من 30و

ليس لدييا القدرة عمى وليس لدييم الرغبة في الدفع ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن ىناك فئة أخرى 
% 20 وىي الواقعة في فئة الدخل األقل وحجم الدين األكثر وتبمغ نسبتيا الدفع وليس لدييا الرغبة

 شيكل إذ أن أصحاب الدخل األقل 5000من الواقعين في حجم الديون األكثر من % 15.6تقريبا من 
من مجموع أفراد الفئة والذين نسبتيم % 3.9منيم من ىو أيضا في فئة الديون األقل والبالغ نسبتيم 

إال أنيم ليس بذمتيم ديون  (دخميم التدني)من مجموع المبحوثين فيم رغم عدم مقدرتيم% 21.5
.   مرتفعة مثل بقية أفراد الفئة

      
والمتعمقة بمستوى حجم الديون المترتبة عمى مشتركي  (10-5)وتشير المعطيات الواردة في الجدول رقم

 شيكل مدينة 1000المياه مقارنة مع فئات الدخل التي ينتمون إلييا إلى أن األسر التي دخميا اقل من 
أما الذين عمييم أكثر من %  6.7بأقل من مئة شيكل مزود المياه في منطقتو وتبمغ نسبتيم فقط 

وبشكل عام فان أصحاب الدخول % 25.7 شيكل لحساب المياه من فئة الدخل ىذه فنسبتيم 5000
بينما بمغت النسبة % 10.8 شيكل فان نسبتيم الكمية من مجموع المبحوثين فقط 1000األقل من 

ومن عمييم ديون من ىذه الفئة أكثر % 34.8 شيكل 2000 و 1000الكمية لمفئة التي دخوليم بين 
 شيكل من أصحاب فئة 5000في حين بمغت نسبة المدينين بأكثر من , % 31.4 شيكل 5000من 

من مجموع % 34.8من مجموع نسب فئات الديون والبالغ % 31.4 شيكل 3000 إلى 2000الدخل 
من المبحوثين ىم من أصحاب الدخول الواقعة في % 66.4المبحوثين  وىذا يظير أن ما مجموعو 

 شيكل يعادل 5000وان نسبة المدينين منيم بمبمغ أكثر من ,  شيكل 3000 و 2000الفئة بين 
.   من أصحاب الدخول في ىذه الفئة% 31
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 شيكل وبذمتيم ديون 5000لو أخذنا المستيمكين المذين دخميم أكثر من  (11-5)في الجدول رقم 
من % 15.6من أصل % 3.6 شيكل لصالح شركة الكيرباء لوجدنا أن نسبتيم فقط 5000أكثر من 

 شيكل لحساب شركة الكيرباء وىي نسبة متدنية ويمكن أن يستدل 5000المبحوثين مدينين بأكثر من 
بينما نجد أن المذين عمييم ديون أكثر , منيا أن ىناك قدرة عمى الدفع ولكن ليس ىناك رغبة في الدفع 

من % 15.6من % 19.6يشكمون  ( شيكل1000اقل من  ) شيكل ودخميم متدني 5000من 
 شيكل أي أن ليس لدييم قدرة عمى الدفع إذا ما اعتبرنا أن حجم 5000المجموع المدين بأكثر من 

 شيكل فإننا 3000 إلى 2000الدخل متغير مؤثر في ىذا القرار أما المذين يقع دخميم في الفئة من 
 شيكل ىم من 5000 من المدينين بأكثر من 30في جميع فئات الدخول و%  33نجد أن يشكمون 

أصحاب ىذه الفئة من الدخل أي أن لدييم القدرة وليس لدييم الرغبة في الدفع ومن ناحية أخرى فإننا 
نجد أن ىناك فئة أخرى ليس لدييا القدرة عمى الدفع وليس لدييا الرغبة وىي الواقعة في فئة الدخل 

من الواقعين في حجم الديون األكثر % 15.6تقريبا من % 20األقل وحجم الدين األكثر وتبمغ نسبتيا 
 شيكل إذ أن أصحاب الدخل األقل منيم من ىو أيضا في فئة الديون األقل والبالغ نسبتيم 5000من 
من مجموع المبحوثين فيم رغم عدم مقدرتيم إال % 21.5من مجموع أفراد الفئة والذين نسبتيم % 3.9

. أنيم ليس بذمتيم ديون مرتفعة مثل بقية أفراد الفئة
         

مقارنة مع فئات الدخل  (10-5)وعند النظر لحجم الديون المترتبة عمى مشتركي المياه جدول رقم 
 شيكل مدينون اقل من مئة شيكل 1000المذين دخميم اقل من : التي ينتمون إلييا يتبين ما يمي

 شيكل لحساب المياه من 5000أما الذين عمييم أكثر من %  6.7لحساب سمطة المياه نسبتيم فقط 
 شيكل فان 1000وبشكل عام فان أصحاب الدخول األقل من % 25.7فئة الدخل ىذه فنسبتيم 

بينما بمغت النسبة الكمية لمفئة التي دخوليم بين % 10.8نسبتيم الكمية من مجموع المبحوثين فقط 
% , 31.4 شيكل 5000ومن عمييم ديون من ىذه الفئة أكثر من % 34.8 شيكل 2000 و 1000

 3000 إلى 2000 شيكل من أصحاب فئة الدخل 5000في حين بمغت نسبة المدينين بأكثر من 
من مجموع المبحوثين  وىذا يظير أن % 34.8من مجموع نسب فئات الديون والبالغ % 31.4شيكل 

 3000 و 2000من المبحوثين ىم من أصحاب الدخول الواقعة في الفئة بين % 66.4ما مجموعو 
من أصحاب الدخول في % 31 شيكل يعادل 5000وان نسبة المدينين منيم بمبمغ أكثر من , شيكل 

.  ىذه الفئة
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 5000إلى أن المستيمكين المذين دخميم أكثر من (4-5)وتشير التقاطعات الواردة في الجدول رقم
من % 3.6 شيكل لصالح شركة الكيرباء لوجدنا أن نسبتيم فقط 5000وبذمتيم ديون أكثر من  شيكل
من المبحوثين وىي نسبة متدنية ويمكن أن يستدل منيا أن ىناك قدرة عمى الدفع ولكن % 15.6أصل 

 شيكل ودخميم متدني 5000بينما نجد أن المذين عمييم ديون أكثر من , ليس ىناك رغبة في الدفع 
 شيكل 5000من المجموع المدين بأكثر من % 15.6من % 19.6يشكمون  ( شيكل1000اقل من  )

أي أن ليس لدييم قدرة عمى الدفع إذا ما اعتبرنا أن حجم الدخل متغير مؤثر في ىذا القرار أما المذين 
في جميع فئات %  33 شيكل فإننا نجد أن يشكمون 3000 إلى 2000يقع دخميم في الفئة من 

 شيكل ىم من أصحاب ىذه الفئة من الدخل أي أن لدييم 5000 من المدينين بأكثر من 30الدخول و
القدرة وليس لدييم الرغبة في الدفع ومن ناحية أخرى فإننا نجد أن ىناك فئة أخرى ليس لدييا القدرة 
% 20عمى الدفع وليس لدييا الرغبة وىي الواقعة في فئة الدخل األقل وحجم الدين األكثر وتبمغ نسبتيا 

 شيكل إذ أن أصحاب الدخل األقل 5000من الواقعين في حجم الديون األكثر من % 15.6تقريبا من 
من مجموع أفراد الفئة والذين نسبتيم % 3.9منيم من ىو أيضا في فئة الديون األقل والبالغ نسبتيم 

إال أنيم ليس بذمتيم ديون  (دخميم متدني)من مجموع المبحوثين فيم رغم عدم مقدرتيم % 21.5
. مرتفعة مثل بقية أفراد الفئة

  
: المضمون االقتصادي لمنتائج اإلحصائية-

 بعد االطبلع عمى نتائج التحميل اإلحصائي فان باإلمكان تقسيم العوامل المؤثرة في قرار اإلنفاق إلى 
: األقسام التالية

 
الجانب ألخدماتي : أوال

 
 عند تناول البيانات المتعمقة بالخدمات العامة من حيث رضا المستيمك عن أسعارىا وجودتيا 

يؤثر رضا المستيمك لو عمى قرار اإلنفاق عمى الخدمات : واستمرارية وصوليا لممستيمك نجد ما يمي
العامة حيث يتضح أن الرضا عن أسعار الكيرباء كان لو تأثير عمى قرار عدم اإلنفاق عمى ىذه 

الخدمات وىذا يشير إلى أن ىذه الفئة لدييا القدرة عمى الدفع ولكن كان قرار عدم اإلنفاق لدييا أعمى 
شيء فقد بينت أن الفروق كانت بين الراضين عن أسعار الخدمة بدرجة ممتاز وجيد جدا أي رضا 

ذا ما اعتبرنا  درجة الرضا مؤشر عمى القدرة عمى الدفع فان ىذه الفئة قادرة عمى الدفع بدرجة عالية وا 
 .وقررت عدم اإلنفاق
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ومن ناحية أخرى فان الرضا عن جودة خدمة الكيرباء قد اثر سمبا عمى قرار إنفاق األسرة الفمسطينية 
حيث أن الراضين عن جودة خدمة الكيرباء بدرجة مقبول قرروا عدم اإلنفاق عمى ىذه الخدمة وىذا 
يقودنا إلى أن الجانب المتعمق بإدارة خدمة الكيرباء يؤثر عمى قرار إنفاق األسرة عمى ىذه الخدمة  

 
الجانب االقتصادي : ثانيا
 

وعمى اعتبار أن مستوى دخل األسرة ىو المؤشر عمى القدرة عمى الدفع فان أصحاب الدخل المتوسط 
 شيكل إسرائيمي فان وجود فروق لدييم في قرار االنفاق عمى الكيرباء يبين أن سبب 2000و 1000

عدم الدفع عائد إلى عدم قدرتيم عمى الدفع النخفاض مستوى دخميم أما أصحاب الدخل المرتفع 
 شيكل إسرائيمي كان قرار عدم اإلنفاق لدييم أعمى شيء 5000-3000وتحديدا الفئة الواقعة بين 

قادرة عمى الدفع ولكنيا غير راغبة في فان ىذا يقودنا إلى االستنتاج بان ىذه الفئة   (8-4)جدول رقم
 شيكل 1000بينما الفئة التي دخميا اقل من , الدفع وخصوصا مقابل استيبلك خدمات الكيرباء

إسرائيمي كان قرار عدم اإلنفاق لدييا أعمى شيء في اإلنفاق عمى الياتف وىذا بشكل أساسي يعود كما 
ىو واضح إلى عدم القدرة عمى الدفع في حين أن أصحاب الدخل المرتفع والذين كان كذلك قرار عدم 

 وىذا مستثنى الن شركة االنفاق لدييم عمى الياتف عالي قد يعود إلى أوال عدم الرغبة في الدفع
االتصاالت الفمسطينية تقوم بقطع الياتف في حال عدم الدفع أو ثانيا إلى وجود البدائل مثل اليواتف 

وحيث أن . النقالة وخصوصا أن تكاليف اقتنائيا ال تشكل عبئا ليذه الفئة مرتفعة الدخل وىذا مرجح
شركات المياه تعاني من عجز مالي حسب الواقع فان النتائج المتعمقة باإلنفاق عمى الكيرباء يمكن أن 

. تتشابو مع المياه
 

 

 

 

 

 

الجانب االجتماعي : ثالثا
 

أن حجم األسرة يؤثر عمى قرار إنفاق األسرة  (13-4)يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم 
عمى الخدمات العامة وخصوصا األسر التي عدد أفرادىا أربعة وأكثر من خمسة  وىذا يرتبط كذلك 
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بالوضع االقتصادي لؤلسر الفمسطينية حيث زيادة عدد أفراد األسرة يعني تناقص القدرة االقتصادية 
. بشكل عام أي أن األسر كبيرة الحجم تدفع اقل مقابل استيبلك أكثر لمخدمات العامة

ويظير كذلك تأثير المؤىل العممي عمى قرار إنفاق األسرة عمى الخدمات العامة حيث تبين أن قرار 
(. 16-4)جدول رقم , عدم اإلنفاق ليذه الفئة كان أعمى شيء مقارنة بفئات الدخل األخرى

أما العامل الثالث والذي يؤثر في قرار عدم اإلنفاق لؤلسرة الفمسطينية فيو مكان السكن حيث تبين أن 
سكان المخيمات ىم أكثر من غيرىم ال يقومون بالدفع مقابل خدمات الكيرباء واعتمادا عمى اشتراك 

فان ىذا قد يوحي بان المسألة ال  (المخيمات )فئة محددة تنتمي لنوعية معينة من التجمعات السكانية
بل بعدم الرغبة في الدفع وىذا يمكن تأكيده من خبلل الموقف الجماعي تتعمق بعدم القدرة عمى الدفع 

.   المعروف عن المخيمات الفمسطينية بعدم الدفع مقابل استيبلك الخدمات العامة
 

ديون المياه 
  

 من أفراد العينة بذمتيم اقل من 134أن , 116صفحة ( 2-5 )تشير البيانات الواردة في الجدول رقم
من المجيبين عمى % 62 من أفراد العينة أي ما يعادل 223وأن % 38 شيكل لممياه وبنسبة 100

 من أفراد العينة أي ما يعادل 128وان .  شيكل ديون لصالح المياه100أالستبانة بذمتيم أكثر من 
% 29 من أفراد العينة أي بنسبة 101 شيكل لصالح شركات المياه وان 500بذمتيم أكثر من % 38

بذمتيم % 19 فردا من أفراد العينة أي بنسبة 66 شيكل لحساب المياه وان 1000بذمتيم أكثر من 
%. 10 شيكل ونسبتيم 5000 شيكل لحساب المياه بما فييم المدينين بأكثر من 2000أكثر من 

 شيكل 100مدينين بأقل من % 14.5 وبنسبة 51أن : وعند النظر إلى البيانات أعبله نجد ما يمي
 شيكل فرغم أن مستوى دخميم متدني أي غير قادرين ولكنيم يقومون 1000رغم أن دخميم اقل من 

قادرون % 23.6 وبنسبة 83بدفع ما عمييم من ديون لممياه أي أن لدييم الرغبة في الدفع وان 
 134الدفع أي أن الراغبون في الدفع مقابل استيبلك المياه من كافة مستويات الدخل وراغبون في 

ذا اعتبرنا أن أصحاب الدخل األكثر من , من مجموع الذين أجابوا عمى االستبيان% 38.1وبنسبة  وا 
 شيكل بما فييم أصحاب مستويات الدخل األعمى ىم قادرون عمى الدفع ولكن بذمتيم أكثر من 2000
أما ,  فردا فإنو يمكن اعتبارىم قادرين غير راغبين في الدفع108 شيكل لصالح المياه وعددىم 100

 شيكل فإنيم غير قادرين عمى الدفع 2000 شيكل ومستوى دخميم اقل من 100الذين بذمتيم أكثر من 
.  وغير راغبين في الدفع
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ديون الكيرباء 

 
 فردا 77تشير البيانات الواردة في الجدول الخاص بتقاطع مستويات الدخل مع ديون الكيرباء إلى أن 

 شيكل لصالح شركة الكيرباء 100من المجيبين عمى االستبيان بذمتيم اقل من % 25.5أي ما يعادل 
 شيكل لصالح شركة الكيرباء وان 500بذمتيم أكثر من % 54.5 من أفراد العينة أي بنسبة 195وان 
.  شيكل1000ديونيم أكثر من % 41 فردا أي بنسبة 147

 شيكل 100بذمتيم اقل من % 3.4 من أفراد العينة أي بنسبة 12وعند تفحص ىذه البيانات نجد أن 
فرغم عدم قدرتيم عمى الدفع إال أنيم راغبون في الدفع   شيكل 1000ودخميم اقل من 

 شيكل أي أنيم 100 شيكل وديونيم اقل من 2000دخميم أكثر من % 18.2 فردا وبنسبة 65وان 
 2000دخميم اقل من % 41.6 وبنسبة 149قادرون وراغبون في الدفع مقابل استيبلك الكيرباء وان 

 شيكل وىؤالء غير قادرين وغير راغبين في الدفع مقابل استيبلك 100شيكل وبذمتيم ديون أكثر من 
. قادرين وغير راغبين في الدفع مقابل استيبلك الكيرباء% 32.8 وبنسبة 132وان , الكيرباء

   
: ديون الياتف

 
 شيكل 100مدينين بأقل من % 46.9 فردا من أفراد العينة المذين أجابوا عمى االستبيان وبنسبة 122

 فردا وبنسبة 50لشركة الياتف أي أنيم راغبون بالدفع مقابل استيبلك خدمات الياتف ومن بينيم 
 شيكل ولكنيم راغبون في الدفع 2000ىم غير قادرون عمى الدفع حيث أن دخوليم اقل من % 19.2

 أي أنيم قادرون وراغبون في 2000دخوليم أكثر من % 27 وبنسبة 72و, من واقع ديونيم المتدنية
. الدفع مقابل استيبلك خدمات الياتف

 100من المجيبين عمى االستبيان غير راغبين في الدفع وبذمتيم أكثر من % 53.1 وبنسبة 138وان 
غير قادرين وغير راغبين في % 20.7 فردا وبنسبة 54شيكل ديون لصالح شركة الياتف ومن بينيم 

 فردا أي 83الدفع مقابل استيبلك خدمات الياتف بينما بمغ عدد القادرين وغير الراغبين في الدفع 
من الذين أجابوا عمى االستبيان      % 32بنسبة 

: و كانت خصائص عينة  الدراسة بشكل تفصيمي كما يمي
: الجنس: 4-2-1
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من أفراد العينة وىي  (%87.4)أي ما يعادل  (373)بمغ عدد الذين أجابوا عمى االستبيان من الذكور 
-4)حسب الجدول رقم  (%12.6)فردا من العينة أي ما يعادل  (54)أعمى من عدد اإلناث الذي بمغ 

27 .)
ذا ما قورنت ىذه النسب مع نسب األسر التي يترأسيا ذكور والبالغة  ونسبة األسر التي %. 96.2وا 

 من يفإننا نجد أن العينة تعكس إلى حد ما طبيعة المجتمع الفمسطين, %3.8تترأسيا إناث والبالغة 
. حيث جنس معيل األسرة

: العمر: 4-2-2
 إلى 17 عاما وبمغ عدد أفراد الفئة األولى من 58 عاما وأكثر من 17  تراوحت أعمار المبحوثين بين 

 و 31من المبحوثين تتراوح أعمارىم بين %  47.1بينما كان % 34.4فردا بنسبة  (147) سنة 30
أما % 17.1 فردا أي ما يعادل 73 فد بمغ عددىم 58 -45 أما الفئة العمرية 201 عاما وعددىم 44

من % 1.4 أشخاص أي ما يعادل 6 فما فوق فقد أجاب عمى البحث فييا فقط 58الفئة األخيرة 
.  مجموع إفراد العينة

: الحالة االجتماعية: 4-2-3
 

:   لممبحوثين فقد كانت عمى النحو التاليةوفيما يتعمق بالحالة االجتماعي
%  85.6 فردا وبنسبة 364المتزوجون سواء من الذكور أو اإلناث بمغ عددىم 

%  13.6 فردا بنسبة 58 (أعزب أو عزباء )وكان ممن شممتيم العينة غير متزوجين
%  0.2أما المطمقون فقد كان ىناك واحد فقط بنسبة 

فقط  % 0.5واألرامل الفئة الرابعة فقد كان عددىم اثنان وبنسبة 
 
: حجم األسرة: 4-2-4
 

من أفراد العينة ويمي ذلك األسر % 44.1 أسرة لتشكل 183 أفراد فأكثر 6بمغ عدد األسر المكونة من 
 أفراد 4 أو 3أما األسر المكونة من % 17.8 أسرة أي ما يعادل 74 أفراد وكان عددىا 5المكونة من 

من أفراد العينة أما األسر التي ليس ليا أبناء فقد % 29.4 أسرة أي ما يعادل 122فقد بمغت معا 
ويظير أن األسر التي عدد أفرادىا ستة ,  أسرة36من مجموع أفراد العينة وبمغ عددىا % 8.7شكمت 

. أو أكثر تشكل النسبة األكبر مقارنة مع الفئات األخرى
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: ممكية البيت: 4-2-5
 

 أما فيما يتعمق بممكية البيت الذي يسكنو المبحوثين  
%  84.3 من أفراد العينة يممكون البيت ا لذي يسكنون فيو وبنسبة 360فقد كان 

-4, من المبحوثين% 15.7 أسرة وبنسبة 67أما المستأجرين لمبيت الذي يسكنون فيو فقد كان عددىم 
منقطة السكن  : 2-6

 أسرة وىي أعمى نسبة أما األسر 221من األسر المبحوثة في المدن وقد بمغ عددىم % 52يسكن 
من سكان % 9تقريبا وشممت العينة فقط % 39 أسرة أي ما يعادل 165التي تسكن القرى فقد بمغت 

.  أسرة38المخيمات وعددىا 
  
: المؤىل العممي: 4-2-7
 

حسب مؤىبلتيم العممية %  33.1بمغت أعمى نسبة من بين المبحوثين الذين أجابوا عمى أسئمة البحث 
يمي ذلك ,  من أفراد العينة140بكالوريوس فما فوق والذين بمغ عددىم , وىم حممة الشيادات العميا

من أفراد العينة ويشكمون الثمث الثاني % 30.7 فردا أي ما يعادل 130حممة الثانوية العامة وعددىم 
وحممة % 3.8من مجموع العينة أما الثمث الثالث فيو موزع بين من ال يقرا وال يكتب وىي اقل نسبة 

.     من أفراد العينة% 17وحممة الدبموم ويشكمون اقل من %  14اإلعدادية ويشكمون 
: المعيل داخل األسرة: 4-2-8

%  96.2 أسرة من بين المبحوثين أي ما يعادل 404األب يعيل 
وىذا تقريبا طبيعي في المجتمع % 3.8 حالة بنسبة 16بينما األم كانت المعيل داخل األسرة فقط في 

.  الفمسطيني حسب جياز اإلحصاء المركزي الفمسطيني
 
: قطاع عمل رب األسرة: 4-2-9
 

 من أفراد العينة بينا يعمل 160من مجموع أفراد العينة في القطاع الخاص وعددىم % 38.2 يعمل 
من أفراد العينة ويتوزع باقي أفراد العينة عمى % 29.1 فردا في القطاع الحكومي أي ما يعادل 122
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من أفراد العينة وشكل العاممين في القطاع غير % 15القطاعات األخرى فقد شكل أصحاب العمل 
بينما يعمل في القطاع % 15 رب أسرة أصحاب عمل وبنسبة 63بينما شممت العينة % 10الحكومي 

 أي ما 24وبمغ عدد أفراد العينة الذين ال يعممون % 10.3 من أفراد العينة بنسبة 43غير الحكومي 
 أفراد ىن ربات بيوت وبنسبة 7من أفراد العينة وكان من بين المبحوثين من اإلناث % 6يعادل 

. فقط% 1.7
 
: دخل رب األسرة: 4-2-10 
 

% 35 فردا أي ما يعادل 148 شيكل 2000 و 1000بمغ عدد أفراد العينة الذين تراوح دخميم بين 
 شيكل  وبما 3000 و 2000من مجموع أفراد العينة تبله الفئة التي يتراوح دخل رب األسرة فييا بين 

 72 شيكل فقد بمغ عددىم 5000 و3000من أفراد العينة أما أصحاب الدخل الواقع بين % 30يعادل 
 شيكل فقد كانت 1000من أفراد العينة أما المذين كانت دخوليم اقل من % 17فردا أي ما يعادل 

.      من أفراد العينة% 6 فقد كانوا فقط 5000وأما المذين تجاوزت دخوليم % 11نسبتيم فقط 
 
 
الزوجة تعمل أو ال تعمل : 4-2-11
 

: موزعات عمى القطاعات التالية% 22 فقط من أفراد العينة ىن من النساء العامبلت أي ما يعادل 94
 منين في القطاع الحكومي بينما تعمل في المنظمات 49 منين يعممن في القطاع الخاص وتعمل 30

 323 منين وفقط اثنتان ىن صاحبات عمل خاص بين وكان من بين أفراد العينة 7غير الحكومية 
%.    75فردا ال تعمل زوجاتيم خارج المنزل بل ىن ربات بيوت أي بما يعادل 

عدد العاممين من مجموع أفراد األسرة غير األب وأالم : 4-2-12
من أفراد العينة ليس لدييم عاممين في األسرة من غير األب وأالم وبمغ عددىم  % 71

 فردا أي ما 79بينما بمغ عدد األسر التي لدييا واحد فقط يعمل في األسرة غير األب وأالم .  فردا299
من أفراد العينة فقط لدييم ثبلثة يعممون في األسرة غير % 8.5وان , من أفراد العينة% 19يعادل 

.  األب واألم
:   االشتراك في خدمات المياه والكيرباء والياتف النقال وممكيتيا مصدر الحصول عمييا13- 4-2



 

46 
 

:  ممكية عدادات المياه والكيرباء والياتف4-2-13-1
من أفراد العينة % 87.3يممك معظم أفراد العينة كافة العدادات الخاصة بالخدمات العامة حيث أن 

لدييم ىاتف ثابت أما المذين يممكون ىاتف نقال فقد %68.4عداد كيرباء و% 92.5عداد مياه ويممك 
وتعتبر ىذه النسب المرتفعة لممكية الخدمات العامة مؤشرا عمى ارتفاع ,  من أفراد العينة87.4كانوا 

. االستيبلك من ىذه الخدمات
   
:  مصدر الحصول عمى الكيرباء والمياه والياتف4-2-13-2
 

وبالنسبة لمصدر الحصول عمى الكيرباء فقد كانت تقريبا مقسمة بالتساوي بين شركة الكيرباء القطرية 
اإلسرائيمية سواء بشكل مباشر أو من خبلل البمديات وبين شركة كيرباء القدس أما مصدر الحصول 

عمى المياه المباشر فقد كانت الغالبية تحصل عمييا من خبلل الييئات المحمية الفمسطينية أي ما يعادل 
منيا عن طريق سمطات المياه المحمية مثل سمطة المياه الفمسطينية وسمطة مياه % 20وفقط % 72.7

بيت لحم وغيرىا 
 
:  ممكية األجيزة الكيربائية4-2-13-3
 

أما عن ممكية األجيزة الكيربائية والتي تؤثر بشكل مباشر عمى حجم استيبلك المياه والكيرباء فقد 
: بينت إجابات أفراد العينة ما يمي

% 60يممكون غسالة % 97.2و % 66يممكون ثبلجة و% 98.4يممكون جياز تمفزيون و % 98.1
يممكون مروحة ىوائية و % 85.1يممكون مكواة كيربائية و % 91.6يممكون جياز كمبيوتر و

فقط يممكون جبلية و % 10يممكون سخان مياه كيربائي و %52.9يممكون خبلطا و 75.8%
. يممكون مكيفا ىواء% 17.3يممكون فرن كيربائي و % 35.5 و فيممكون ميكرووي% 41.1

وبالنظر ليذا االرتفاع في نسبة ممكية األجيزة الكيربائية بين أفراد العينة فإننا نجد أن ىناك وسائل 
وأجيزة ىي مسبب رئيسي الستيبلك الخدمات العامة وخصوصا المياه والكيرباء وبالتالي فإنيا تشكل 

.   أيضا مؤشرا عمى ارتفاع استيبلك الخدمات العامة
  
:  حجم الديون عمى المشتركين4-2-14



 

47 
 

ديون المياه 
,  شيكل500 و100بين و % 38.5كل  شي100أقل من % )60لقد أظيرت عينة الدراسة أن 

 شيكل وىذا يعكس إلى حد ما مستوى 500تقريبا من أفراد العينة بذمتيم ديون اقل من  (25.6%
بينما بمغ مجموع الفئات الذين بذمتيم ,متوسط من حجم الديون عمى مشتركي المياه في الضفة الغربية

.  تقريبا من أفراد العينة% 40 شيكل 500األكثر من 
ديون الكيرباء  :4-2-14-2

 شيكل فقط 500أما ديون شركة الكيرباء عمى مشتركي الكيرباء فقد كان من ىم مدينين بأقل من 
%( 24.0,  شيكل500 و100 بين و% 21.5,  شيكل100أقل من )من بين أفراد العينة % 45

بين )من بين أفراد ا لعينة % 55وأما الذين تجاوزت ديونيم لحساب مزودي الكيرباء فقد تجاوزت 
منيم تجاوزت % 30وان %( 11.6,  شيكل2000 و 1000 بين و% 13.2,  شيكل1000 و 500

  2000ديونيم 
. ل شيك5000أكثر من ديونيم % 15.7من بينيم 

أكثر من : شيكل 500وأما شركة الياتف فقد كانت أغمبية ديونيم عمى المشتركين في الفئتين اقل من 
. من أفراد العينة عمييم ديون في ىاتين الفئتين% 85
 

رضا المستيمك عن جودة وسعر واستمرارية الخدمات العامة 
وفيما يتعمق بمدى رضا المستيمك عن جودة الخدمات العامة المياه والكيرباء والياتف مقسمة إلى 

. خمسة درجات ممتاز إلى متدني فقد كانت النسبة األعمى إلجابات المبحوثين
 

من أفراد العينة كان رضاىم عن جودة الكيرباء مقبوال وىي اإلجابة % 32.4: الرضا عن الجودة
المتوسطة من بين خمسة إجابات عن الرضا عن جودة الكيرباء وىي الفئة األكثر من بين  الراضين 
عن جودة ىذه الخدمة في حين كانت الفئة األكثر في الرضا عن جودة المياه ىم الراضون بشكل جيد 

أما الياتف الثابت فقد كانت نسبة المذين أجابوا من أفراد العينة % 26.5عن جودة المياه وبما يعادل 
  .من أفراد العينة% 25.9بأنو مقبول كذلك ىي األعمى وبما يعادل 

 
:  الرضا عن األسعار: 4-2-15-2
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أن أسعار المياه مناسبة وىم الذين أجابوا بان درجة رضاىم عن أسعار المياه % 50اعتبر أكثر من 
من % 50أما أسعار ىذه الخدمات فقد أجاب بدرجة ممتاز وجيد جدا أكثر من ,  ممتازة وجيدة جدا

من أفراد العينة % 23.9وحيث أن الذين أجابوا بدرجة جيد  ( جيد جدا24.1% ,ممتاز  %27.9  )
وىذا يشكل حالة من التوجو إلى , من أفراد العينة يعتبرون أن سعر المياه مناسبا% 75 فان

أما رضا المبحوثين عن سعر الكيرباء فقد كان مغايرا حيث كانت اإلجابات بدرجة متدني . االستيبلك
وىي النسبة األعمى من بين الدرجات الخمس % 38.6الفئة الخامسة والتي تعكس اقل درجات الرضا

 أي أن 25.4%ونسبة الذين أجابوا بدرجة مقبول الفئة الرابعة وىي أيضا تعكس عدم الرضا كانت 
غير راضين عن أسعار الكيرباء في محافظات الضفة الغربية والذي قد يشكل احد % 54أكثر من 

واختمف األمر قميبل في موضوع الياتف الثابت حيث كانت اإلجابتين متدني . أسباب عدم القيام بالدفع
(.  1-4) حسب الجدول رقم, عمى التوالي (%23.4و % 25.6 )وجيد ىي األعمى

 
  أسباب عدم دفع فواتير الخدمات العامة 4-3
 
ما ىي األسباب لعدم دفع فواتير المياه؟ : 4-3-1

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لؤلسباب المؤدية لعدم دفع فواتير المياه مرتبة 
 (. 28-4)حسب األىمية وذلك كما ىو واضح في الجدول رقم

ما ىي األسباب لعدم دفع فواتير الكيرباء؟ : 4-3-2
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لؤلسباب المؤدية لعدم دفع فواتير الكيرباء 

(. 29-4)مرتبة حسب األىمية وذلك كما ىو واضح في الجدول رقم
 
ما ىي األسباب لعدم دفع فواتير الياتف؟ : 4-3-3
 

لقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لؤلسباب المؤدية لعدم دفع فواتير الياتف 
 (. 30-4 )مرتبة حسب األىمية وذلك كما ىو واضح في الجدول رقم 

يتضح من الجداول المذكورة أعبله أن ارتفاع قيمة الفاتورة مقارنة مع الدخل تحتل المرتبة رقم واحد من 
بين األسباب األخرى لعدم قيام المشتركين بدفع فواتير المياه  وقد جاء في الرتبة الثانية أن سبب عدم 
قيام المشتركين بدفع ما عمييم من فواتير ىو ارتفاع الديون المتراكمة عمييم نتيجة عدم الدفع المتتالي 
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أما السبب الثالث فقد كان غياب القانون وقد تشابيت المياه والكيرباء في ترتيب أىمية ىذه األسباب 
مع اشتراك الياتف في األول والثاني منيا فقط وجاء غياب القانون في المرتبة الرابعة من حيث 

أما عدم الرغبة في دفع فواتير الكيرباء والمياه فقد جاء ترتيبو في الدرجة التاسعة من بين . األىمية
األسباب التي افترضيا الباحث ألسباب عدم الدفع ىي عشرة أسباب حس  )عشرة أسباب لعدم الدفع 

بينما كان في الياتف في الدرجة الثامنة , (الجدول التالي في جيتيو عوامل الرغبة وعوامل القدرة معا
حيث أن العوامل المرتبطة بالقدرة والرغبة في , والدرجة األخيرة كانت تشجيع اآلخرين عمى عدم الدفع

في نياية  (30-4) كما ىو مبين في الجدول رقم 10 إلى 1الدفع تم ترتيبيا في االستبيان معا من 
. الفصل

 
العوامل المرتبطة بالقدرة والرغبة في الدفع 

الرغبة في الدفع القدرة عمى الدفع  
المياه 

والكيرباء 
واالتصاالت 

الفاتورة مرتفعة مقارنة مع الدخل - 1
ارتفاع الديون المتراكمة حاليا - 2
تزامن وصول الفواتير مع بعضيا - 3
عدم وصول الفواتير بوقت مناسب - 4
فائدة تأخير عمى الديون السابقة - 5

غياب القانون - 1
التوقع في الحصول عمى إعفاءات - 2
عدم مطالبة المزود بالديون - 3
عدم الرغبة في الدفع - 4
تشجيع اآلخرين عمى عدك الدفع - 5

 
: متغيرات الدراسة: 4-4
: المتغيرات المستقمة: 4-4-1
  (أنثى,ذكر)الجنس ولو مستويان 

  أكثر من , ( سنة58-45),( سنة44-31من), ( سنة30-17من  )العمر ولو أربعة مستويات
  سنة58

  ٟ٘ٚ ح /أسًِ, ح /ِطٍك  , ءػضثب/أػضة, ح /ِزضٚج:  اٌحبٌخ االخزّبػ١خ ٌٚٙب خّغخ ِغز٠ٛبد ,

 ِٕفظً

 خّغخ فمؾ  ,أسثؼخ فمؾ ,  ثالثخ فمؾ ,  اثٕبْ فمؾ :  ولو خمس مستويات وىيػذد أفشاد األعشح, 

  أوثش ِٓ عزخ 
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 ممكية البيت وىي مستويين ممك ومستأجر 

 منطقة السكن وىي ثبلث مستويات المدينة والقرية والمخيم 

 ثانوي, إعدادي, ابتدائي, ولو ستة مستويات وىي ال يقرا وال يكتب: المؤىل العممي لرب األسرة ,
 جامعي, دبموم

  حكومي, خاص: وىو عمى ستة مستويات وىي (ألمعيل)  القطاع الذي يعمل بو رب األسرة ,
 ربة بيت, ال يعمل, غير حكومي, صاحب عمل

 شيكل 2000 و 1001بين ,  شيكل1000ولو خمسة مستويات وىي اقل من : دخل رب األسرة ,
  شيكل5000أكثر من ,  شيكل5000 و 3001,  شيكل3000 و2001بين

  اثنين , واحد فقط, ىي ال احد: عدد العاممين من أفراد األسرة غير األب وأالم وىو أربعة مستويات
 .أكثر من اثنين, فقط 

 
: المتغير التابع: 4-4-2
  

يعتبر , في الضفة الغربية (المياه والكيرباء والياتف )قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة
المتغير التابع متغير نوعي حيث يتدخل في ىذا المتغير موضوع الرغبة في الدفع من جية وليذا 
المتغير جانب آخر كمي متعمق بالقدرة عمى الدفع  ويتأثر ىذا المتغير بعدة محددات تتوزع عمى 

. درجات مختمفة ليا عبلقة الخصائص الديموغرافية لمعينة في ىذا البحث
 

 

 
نتائج التحميل اإلحصائي  :4-5
 
  اختبار الفروض: 4-5-1

وسوف نعرض في ىذا الفصل النتائج اإلحصائية التي توصمت إلييا الدراسة حيث استخدمت فييا 
 لقياس تأثير المحددات االقتصادية واالجتماعية والوظيفية Fالعديد من األدوات اإلحصائية مثل اختبار 

واألكاديمية عمى قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة وفحص الفروق في مستويات 
المتغيرات الشخصية ألفراد العينة حيث ييدف ىذا االختبار إلى معرفة االختبلفات في قرار اإلنفاق 
تبعا لمجموعة المتغيرات الديموغرافية ليذه العينة ودرجة تأثيرىا عمى إنفاقيم عمى الخدمات العامة 
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وقد تم اختبار فرضيات . الثبلث وفقا لمتغيرات الدخل والعمر وحجم األسرة والمستوى التعميمي وغيرىا
  كما تم استخدام المتوسطات  α 0.05%=الدراسة ومقارنة النتائج اإلحصائية مع مستوى الداللة 

 لممتغيرات التي ليا مستويين   T-Testالحسابية والتكرارات واالنحرافات المعيارية باستخدام اختبار 
 لممتغيرات التي ليا أكثر من مستوى لمعرفة إذا ANOVAوباستخدام اختبار تحميل التباين األحادي 

 إليجاد مصادر  TUKY (تكي)كان ىناك فروق بين متغيرات الدراسة وكذلك تم استخدام اختبار 
  في  α 0.05%=الفروق وفحص إذا ما كان ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

    .قرار اإلنفاق عمى الخدمات العامة حسب متغيرات معينة
  في قرار اإلنفاق α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى
. حسب الرضا عن سعر ىذه الخدمات (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

لمتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخراج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق 
حسب الرضا عن سعر ىذه الخدمات, وذلك كما ىو  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

 (.  1-4)واضح في الجدول رقم 
أن مستويات األسعار ليس ليا تأثير عمى قرار اإلنفاق  (1-4)تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

عمى خدمات المياه واالتصاالت بينما نجد أن ىناك تفاوتا في رضا المشتركين عن أسعار الكيرباء مما 
يؤثر عمى قرار االنفاق عمى الكيرباء وىذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

α=0.05حيث كانت الفروق في مجال الرضا عن سعر خدمات ,   لذلك فقد تم رفض ىذه  الفرضية
لممقارنات الثنائية البعد  (Tukey test)الكيرباء, وإليجاد مصدر ىذه الفروق تم استخراج اختبار تكي 

حسب الرضا عن سعر ىذه الخدمة وذلك كما ىو  (الكيرباء)لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات 
حيث تشير المقارنات الثنائية البعد إلى أن الفروق كانت بين الراضين . (2-4 )واضح في الجدول رقم 
, وكانت لصالح األفراد  الراضين عن سعر خدمات الكيرباء (0.3069*-)بدرجة ممتازة والجيد جدا

, (2.78)بدرجة جيد جدا, والذين كان قرار عدم اإلنفاق لدييم أعمى شيء حيث المتوسط الحسابي 
كما ىو واضح من خبلل المتوسطات الحسابي 

  في قرار اإلنفاق α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية
. حسب الرضا عن جودة ىذه الخدمات (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

لمتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخراج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق 
حسب الرضا عن جودة ىذه الخدمات, وذلك كما ىو  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

 (. 4-4 )واضح في الجدول رقم 
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تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
α=0.05 حسب الرضا عن جودة  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)  في قرار اإلنفاق عمى خدمات

  بناءا عميو فقد تم رفض الفرضية حيث كانت الفروق في 0.011ىذه الخدمات,حيث مستوى الداللة 
مجال الرضا عن جودة خدمات الكيرباء, وإليجاد مصدر ىذه الفروق تم استخراج اختبار تكي 

(Tukey test)  حسب الرضا ( الكيرباء)لممقارنات الثنائية البعد لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات
حيث تشير المقارنات الثنائية . ( 4-4 )عن جودة ىذه الخدمة وذلك كما ىو واضح في الجدول رقم 

 فردا عمى 133 و 42األبعاد إلى أن الفروق كانت بين الراضين بدرجة جيد جدا والمقبول وعددىم 
, ولصالح األشخاص الراضين عنيا (0.2363-)وبفرق سمبي قيمتو . التوالي من بين أفراد العينة

 133, وبعدد (2.76)متوسط حسابي ,بشكل مقبول, والذين كان قرار عدم اإلنفاق لدييم أعمى شيء
(. 4-4)فرد كما ىو واضح من خبلل المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

: مستويات الدخل وتأثيرىا عمى قرار اإلنفاق
 

  في قرار اإلنفاق α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة
 .حسب دخل األسرة (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

تبين نتائج التحميل اإلحصائي وجود فروق في قرار اإلنفاق عمى خدمة الكيرباء والياتف تبعا 
لمستويات الدخل حيث تشير المقارنات الثنائية إلى أن الفروق كانت بين األفراد الذين تتراوح دخوليم 

 شيكل  والمذين 5000 و3000 شيكل وكذلك أصحاب الدخل الذي يتراوح بين 2000 و 1000بين 
 حسب اختبار تكي  أما قرار اإلنفاق عمى الياتف 0.1883كان عدم اإلنفاق لدييم أعمى شيء بفارق 

 شيكل وكذلك الذين دخوليم أكثر من 1000فقد كان ىناك فروق لدى األفراد ة الذين دخوليم اقل من 
 شيكل  والذين كان قرار اإلنفاق لدييم أعمى شيء 1000 شيكل ولصالح الدخل األقل من 5000

   . 0.024 وبداللة إحصائية 2.82بمتوسط حسابي مقداره 
لمتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخراج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق 

حسب دخل األسرة, وذلك كما ىو واضح في الجدول  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 
(. 7-4)رقم 

  α=0.05يتضح لنا من خبلل الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
حسب دخل األسرة, وبالتالي تم رفض  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)في قرار اإلنفاق عمى خدمات 

, (0.026)وقد كانت ىذه الفروق في المجال الخاص باإلنفاق عمى خدمات الكيرباء , الفرضية
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لممقارنات الثنائية البعد لمفروق  (Tukey test)وإليجاد مصدر ىذه الفروق تم استخراج اختبار توكي 
حسب دخل األسرة, وذلك كما ىو واضح في الجدول رقم  (الكيرباء)في قرار اإلنفاق عمى خدمات 

 (4-8.)   
 شيكل 2000-1001 تشير المقارنات الثنائية األبعاد إلى أن الفروق كانت بين أصحاب الدخل من 

 شيكل والذين كان عدم اإلنفاق 5000-3001شيكل ولصالح  ) 5000-3001وأصحاب الدخل بين 
, كذلك فقد كانت ىناك فروق في قرار اإلنفاق عمى (0.1883)عمى خدمات الكيرباء أعمى شيء

 شيكل ولصالح 5000 شيكل وأصحاب الدخل أكثر من 1000الياتف بين أصحاب الدخل األقل من 
 شيكل والذين كان قرار عدم اإلنفاق عمى خدمات الياتف الثابت 1000أصحاب الدخل األقل من 

, كما ىو واضح من خبلل (2.82)وأعمى متوسط حسابي, 0.024أعمى شيء بداللة إحصائية 
 (. 9-4 )المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

 
  في قرار اإلنفاق α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة
. حسب عدد العاممين في األسرة (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

لمتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخراج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق 
حسب عدد العاممين في األسرة, وذلك كما ىو واضح  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

 (. 10-4 )في الجدول رقم 
تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

α=0.05 حسب عدد العاممين في  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)  في قرار اإلنفاق عمى خدمات
 (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)حيث كان قرار اإلنفاق عمى خدمات , األسرة, لذلك تقبل الفرضية

متقاربة وذلك عمى اختبلف عدد العاممين في األسرة, كما ىو واضح من خبلل المتوسطات الحسابية 
  (. 11-4)في الجدول رقم 

 
  في قرار اإلنفاق α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة

. حسب عدد أفراد األسرة (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 
لمتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخراج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق 

حسب عدد أفراد األسرة, وذلك كما ىو واضح في  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 
( 12-4)الجدول رقم 
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تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
α=0.05 حسب عدد أفراد األسرة,  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)  في قرار اإلنفاق عمى خدمات

حيث كانت الفروق في قرار اإلنفاق عمى الكيرباء, والستخراج , وبالتالي تم رفض الفرضية الخامسة
لممقارنات الثنائية البعد لمفروق في قرار  (Tukey test)مصدر ىذه الفروق تم استخراج اختبار تكي 

-4 )حسب عدد أفراد األسرة وذلك كما ىو واضح في الجدول رقم  (الكيرباء)اإلنفاق عمى خدمات 
13 .) 

تشير المقارنات الثنائية البعد إلى أن الفروق كانت بين األسر التي عددىا أربعة و أكثر من ستة 
ولصالح األسر التي عدد أفراد أسرىا أكثر من ستة أفراد, والتي كان قرار عدم اإلنفاق عمى خدمة 

الكيرباء أعمى شيء, كذلك األمر فقد كانت الفروق بين األسر التي لدييا خمسة أفراد وأكثر من ستة 
أفراد ولصالح األسر التي لدييا أكثر من ستة أفراد والتي كان قرار عدم اإلنفاق عمى خدمات الكيرباء 
أعمى شيء, كما ىو واضح من خبلل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في الجدول رقم 

 (4-14 .) 
  في قرار اإلنفاق α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السادسة

. حسب المؤىل العممي لرب األسرة (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 
لمتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخراج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق 

حسب المؤىل العممي لرب األسرة, وذلك كما ىو  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 
 (.15-4)واضح في الجدول رقم 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
α=0.05 حسب المؤىل العممي  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)  في قرار اإلنفاق عمى خدمات

حيث كانت الفروق في قرار اإلنفاق عمى الكيرباء, والستخراج , لرب األسرة, لذلك تم رفض الفرضية
لممقارنات الثنائية البعد لمفروق في قرار  (Tukey test)مصدر ىذه الفروق تم استخراج اختبار توكي 

حسب المؤىل العممي لرب األسرة وذلك كما ىو واضح في الجدول رقم  (الكيرباء)اإلنفاق عمى خدمات 
(4-16  .)

تشير المقارنات الثنائية البعد إلى أن الفروق كانت بين الذي ال يقرأ وال يكتب وبين االبتدائي ولصالح 
الذي ال يقرأ وال يكتب حيث كان قرار عدم اإلنفاق عنده أعمى شيء, وذلك كما ىو واضح من خبلل 

(. 17-4  )المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 
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  في قرار اإلنفاق α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السابعة
. حسب مكان السكن (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

لمتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخراج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق 
حسب مكان السكن, وذلك كما ىو واضح في الجدول  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

 (. 18-4)رقم 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
α=0.05 حسب مكان السكن,  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)  في قرار اإلنفاق عمى خدمات

وبناءا عميو تم رفض الفرضية حيث كانت الفروق في قرار اإلنفاق عمى الكيرباء, والستخراج مصدر 
لممقارنات الثنائية البعد لمفروق في قرار اإلنفاق  (Tukey test)ىذه الفروق تم استخراج اختبار توكي 

 (.  19-4 )حسب مكان السكن وذلك كما ىو واضح في الجدول رقم  (الكيرباء)عمى خدمات 
تشير المقارنات الثنائية البعد إلى أن الفروق كانت بين سكان المخيمات وسكان المدن ولصالح سكان 
المخيمات والذين كان قرار عدم اإلنفاق عمى خدمات الكيرباء عندىم أعمى شيء, كما ىو واضح من 

 (. 20-4 )خبلل المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 
  في قرار اإلنفاق α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثامنة
. حسب نوع السكن (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

لمتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخراج اختبار ت لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات 
(.  21-4)حسب نوع السكن, وذلك كما ىو واضح في الجدول  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)

يتضح لنا من خبلل المعطيات الواردة في الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
حسب نوع  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)  في قرار اإلنفاق عمى خدمات α=0.05مستوى الداللة 

المياه, )السكن, وقد تم قبول الفرضية حيث كان ىناك تقارب في القرار عمى اإلنفاق عمى خدمات 
وذلك عمى اختبلف نوع السكن لدى المبحوثين, كما ىو واضح من خبلل  (الكيرباء, والياتف الثابت

. المتوسطات الحسابية في الجدول السابق
  في قرار اإلنفاق α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية التاسعة
. حسب العمر (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

لمتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخراج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق 
حسب العمر, وذلك كما ىو واضح في الجدول رقم  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

(4-22  .)
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يتضح لنا من خبلل المعطيات الواردة في الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
حسب  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)  في قرار اإلنفاق عمى خدمات α=0.05مستوى الداللة 

المياه, )العمر,وبناءا عميو تقبل الفرضية حيث كان ىناك تقارب في قرار اإلنفاق عمى خدمات 
وذلك عمى اختبلف الفئات العمرية لممبحوثين, كما ىو واضح من خبلل  (الكيرباء, والياتف

 (.23-4)المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

  في قرار اإلنفاق α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية العاشرة
. حسب جنس رب األسرة (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

لمتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخراج اختبار ت لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات 
حسب جنس رب األسرة, وذلك كما ىو واضح في الجدول رقم  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)
 (4-24 .) 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
α=0.05 حسب جنس رب األسرة,  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)  في قرار اإلنفاق عمى خدمات

المياه, الكيرباء, )حيث كان ىناك تقارب في القرار عمى اإلنفاق عمى خدمات , لذلك تقبل الفرضية
وذلك عمى اختبلف نوع جنس رب األسرة لدى المبحوثين, كما ىو واضح من خبلل  (والياتف الثابت

. المتوسطات الحسابية في الجدول السابق
  في قرار α=0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الحادية عشرة
. حسب قطاع العمل الذي يعمل بو رب األسرة (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)اإلنفاق عمى خدمات 

لمتحقق من صحة الفرضية السابقة تم استخراج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق 
حسب قطاع العمل الذي يعمل بو رب األسرة , وذلك  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

(. 25-4)كما ىو واضح في الجدول رقم 
يتضح لنا من خبلل المعطيات الواردة في الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

حسب  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)  في قرار اإلنفاق عمى خدمات α=0.05مستوى الداللة 
حيث كان ىناك تقارب في قرار , قطاع العمل الذي يعمل بو رب األسرة , وقد تم قبول الفرضية

وذلك عمى اختبلف قطاع العمل الذي يعمل بو رب  (المياه, الكيرباء, والياتف)اإلنفاق عمى خدمات 
(. 26-4)األسرة لممبحوثين, كما ىو واضح من خبلل المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

 

   :خذاٚي اٌفظً اٌشاثغ : 4-5-2
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المياه، )نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات :1-4جدول رقم 

 حسب الرضا عن سعر ىذه الخدمات (الكيرباء، والياتف الثابت

البعد 
 مصدر التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الرضا عن  

سعر  المياه 

 0.217 4 0.869 بين المجموعات

تقبل  0.260  1.324  0.164 418 68.596 عاتداخل مجمو

  422 69.465 المجموع

الرضا عن 

سعر 

خدمات 

 الكيرباء

 0.575 4 2.301 بين المجموعات

مرفوضة 0.033 2.649
داخل 

 المجموعات
89.460 412 0.217 

  416 91.760 المجموع

الرضا عن 

سعر 

خدمات 

 الياتف

 0.023 4 0.094 بين المجموعات

مقبولة 0.979 0.109
داخل 

 المجموعات
86.839 405 0.214 

  409 86.933 المجموع

  

 

لممقارنات الثنائية البعد لمفروق في قرار  (Tukey test)نتائج اختبار تكي : 2-4جدول رقم 

حسب الرضا عن سعر الخدمة  (الكيرباء)اإلنفاق عمى خدمات 
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متدني مقبول جيد جيد جدا ممتاز المقارنات 

 0.2517- 0.1820- 0.1397- 0.3069*- ممتاز 

 0.0553 0.1249 0.1672  جيد جدا 

 0.1120- 0.0423-   جيد 

 0.0697-    مقبول 

     متدني 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات : 3-4جدول رقم 

 حسب الرضا عن سعر ىذه الخدمات (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)

 العدد رضاك عن سعر الخدمةالمجال 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الرضا عن سعر 

 خدمات المياه

 0.42 2.61 118 ممتاز

 0.43 2.70 102 جيد جدا

 0.36 2.71 101 جيد

 0.41 2.72 56 مقبول

 0.40 2.73 46 متدني

الرضا عن سعر 

خدمات الكيرباء 

 0.47 2.48 29 ممتاز

 0.57 2.78 31 جيد جدا
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 0.48 2.62 90 جيد

 0.46 2.66 106 مقبول

 0.44 2.73 161 متدني

الرضا عن سعر 

خدمات الياتف 

 0.50 2.62 81 ممتاز

 0.52 2.66 74 جيد جدا

 0.43 2.66 96 جيد

 0.43 2.65 105 مقبول

 0.43 2.65 54 متدني

  

 

المياه، )نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات : 4-4جدول رقم 

 حسب الرضا عن جودة ىذه الخدمات (الكيرباء، والياتف الثابت

 مصدر التباين المجال

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الرضا عن جودة 

 خدمات المياه

 0.127 4 0.509 بين المجموعات

 0.163 414 67.652 داخل المجموعات 0.540 0.779

  418 68.161 المجموع

 0.011 3.331 0.725 4 2.900 بين المجموعاتالرضا عن جودة 
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 0.218 406 88.355 داخل المجموعات خدمات الكيرباء

  410 91.255 المجموع

الرضا عن جودة 

 خدمات الياتف

 0.301 4 1.203 بين المجموعات

 0.211 401 84.667 داخل المجموعات 0.225 1.425

  405 85.870 المجموع

 

 

 

 

 

لممقارنات الثنائية البعد لمفروق في قرار  (Tukey test)نتائج اختبار تكي : 5-4جدول رقم 

 .حسب الرضا عن جودة الخدمة (الكيرباء)اإلنفاق عمى خدمات 

متدني  مقبولجيد جيد جدا ممتاز المقارنات 

 0.0590- 0.1098- 0.0660 0.1265 ممتاز 

 0.1855- 0.2363*- 0.0604-  جيد جدا 

 0.1251- 0.1758*-   جيد 

 0.0508    مقبول 

     متدني 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات :6-4جدول رقم 

 حسب الرضا عن جودة ىذه الخدمات (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)

 المجال
رضاك عن 

 الخدمةجودة 

 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الرضا عن جودة خدمات المياه

 0.47 2.65 91 ممتاز

 0.38 2.71 82 جيد جدا

 0.38 2.69 111 جيد

 0.40 2.70 74 مقبول

 0.38 2.61 61 متدني

 الرضا عن جودة خدمات الكيرباء

 0.55 2.65 46 ممتاز

 0.40 2.53 43 جيد جدا

 0.49 2.59 102 جيد

 0.49 2.76 133 مقبول

 0.37 2.71 87 متدني

 الرضا عن جودة خدمات الياتف

 0.48 2.63 77 ممتاز

 0.49 2.69 66 جيد جدا

 0.45 2.60 90 جيد
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 0.41 2.61 105 مقبول

 0.49 2.75 68 متدني

 

 

 

المياه، )نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات :7-4جدول رقم 

 .حسب دخل األسرة (الكيرباء، والياتف الثابت

 مصدر التباين المجال

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

قرار اإلنفاق 

 خدمات عمى

 المياه

 0.336 4 1.345 بين المجموعات

 0.161 417 67.082 داخل المجموعات 0.081 2.091  

  421 68.428 المجموع

قرار اإلنفاق 

 خدمات عمى

 الكيرباء

 0.600 4 2.402 بين المجموعات

 0.214 417 89.283 داخل المجموعات 0.026 2.804

  421 91.685 المجموع

قرار اإلنفاق 

 خدمات عمى

 الياتف

 0.588 4 2.351 بين المجموعات

 0.207 417 86.346 داخل المجموعات 0.024 2.838

  421 88.697 المجموع
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لممقارنات الثنائية البعد لمفروق في قرار  (Tukey test)نتائج اختبار توكي : 8-4جدول رقم 

حسب دخل األسرة  (الكيرباء)اإلنفاق عمى خدمات 

المقارنات المجال 
أقل من 

 ش 1000

 1001بين 

 ش 2000و

 2001بين 

 ش 3000و

 3001بين 

 ش 5000و

أكثر من 

 ش 5000

قرار 

اإلنفاق 

عمى 

الكيرباء 

أقل من 
 ش 1000

 0.1472 0.0220 -0.0399 0.1484 

 1001بين 
 ش 2000و

  -0.1252 
-*

0.1870 
0.0013 

 2001بين 
 ش 3000و

   -0.0618 0.1265 

 3001بين 
 ش 5000و

    0.1883 

أكثر من 
 شيكل 5000

     

قرار 

اإلنفاق 

عمى 

الياتف 

أقل من 
 ش 1000

 0.1721 0.2106 0.1606 *0.3429 

 1001بين 
 ش 2000و

  0.0384 -0.0115 0.1708 

 2001بين 
 ش 3000و

   -0.0500 0.1324 

 3001بين 
 ش 5000و

    0.1823 

أكثر من 
 ش 5000
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات : 9-4جدول رقم 

 .حسب دخل األسرة (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)

المتوسط  العدد دخل األسرة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قرار اإلنفاق عمى 

 المياه

 0.35 2.73 47  شيكل1000أقل من 

 0.43 2.62 148  شيكل2000 و 1001بين 

 0.40 2.67 129  شيكل3000 و 2001يبن 

 0.39 2.76 72  شيكل5000 و 3001بين 

 0.33 2.76 26  شيكل5000أكثر من 

قرار اإلنفاق عمى 

 الكيرباء

 0.33 2.73 47  شيكل1000أقل من 

 0.52 2.58 148  شيكل2000 و 1001بين 

 0.45 2.71 129  شيكل3000 و 2001يبن 

 0.46 2.77 72  شيكل5000 و 3001بين 

 0.43 2.58 26  شيكل5000أكثر من 

 عمى ققرار اإلنفا

 الياتف

 0.32 2.82 47  شيكل1000أقل من 

 0.45 2.65 148  شيكل2000 و 1001بين 

 0.49 2.61 129  شيكل3000 و 2001يبن 

 0.46 2.66 72  شيكل5000 و 3001بين 

 0.48 2.48 26  شيكل5000أكثر من 
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نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات :10-4جدول رقم 

 حسب عدد العاممين في األسرة (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)

 مصدر التباين المجال

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

قرار اإلنفاق 

 عمى المياه

 0.141 3 0.422 بين المجموعات

 0.162 412 66.642 داخل المجموعات 0.456 0.870

  415 67.064 المجموع

قرار اإلنفاق 

 الكيرباءعمى 

 0.007 3 0.022 بين المجموعات

 0.222 412 91.394 داخل المجموعات 0.992 0.032

  415 91.415 المجموع

قرار اإلنفاق 

 الكيرباءعمى 

 0.132 3 0.397 بين المجموعات

 0.212 412 87.318 داخل المجموعات 0.600 0.624

  415 87.715 المجموع

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق في قرار اإلنفاق عمى : 11-4جدول رقم 

 .حسب عدد العاممين في األسرة (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)خدمات 

 المجال
عدد العاممين في 

 األسرة

 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
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قرار اإلنفاق عمى 

 المياه

 0.39 2.68 299 ال أحد

 0.39 2.63 79 واحد فقط

 0.49 2.74 35 اثنين فقط

 0.24 2.47 3 أكثر من اثنين

قرار اإلنفاق عمى 

 الكيرباء

 0.48 2.67 299 ال أحد

 0.40 2.67 79 واحد فقط

 0.54 2.65 35 اثنين فقط

 0.29 2.60 3 أكثر من اثنين

 عمى ققرار اإلنفا

 الياتف

 0.46 2.64 299 ال أحد

 0.49 2.62 79 واحد فقط

 0.44 2.72 35 اثنين فقط

 0.25 2.84 3 أكثر من اثنين

 

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات : 12-4جدول رقم 

 .حسب عدد أفراد األسرة (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 0.147 1.709 0.278 4 1.112 بين المجموعاتقرار اإلنفاق 
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 0.163 410 66.713 داخل المجموعات عمى المياه

  414 67.825 المجموع

قرار اإلنفاق 

 الكيرباءعمى 

 0.830 4 3.319 بين المجموعات

 0.212 410 86.955 داخل المجموعات 0.004 3.912

  414 90.273 المجموع

قرار اإلنفاق 

 الكيرباءعمى 

 0.468 4 1.872 بين المجموعات

 0.210 410 86.283 داخل المجموعات 0.066 2.224

  414 88.155 المجموع

 

 

 

لممقارنات الثنائية البعد لمفروق في قرار  (Tukey test)نتائج اختبار توكي : 13-4جدول رقم 

 حسب عدد أفراد األسرة (الكيرباء)اإلنفاق عمى خدمات 

أكثر من خمسة خمسة فقط أربعة فقط ثبلثة فقط اثنان فقط المقارنات 

 0.0586- 0.1277 0.1613 0.0414 اثنان فقط 

 0.1000- 0.0863 0.1199  ثبلثة فقط 

 0.2199*- 0.0366-   أربعة فقط 

 0.1863*-    خمسة فقط 
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     أكثر من خمسة 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق في قرار اإلنفاق عمى : 14-4جدول رقم 

 .حسب عدد أفراد األسرة (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)خدمات 

 المجال
عدد أفراد 

 األسرة

 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قرار اإلنفاق عمى المياه

 0.34 2.71 36 اثنان فقط

 0.44 2.65 56 ثبلثة فقط

 0.46 2.61 66 أربعة فقط

 0.45 2.62 74 خمسة فقط

 0.36 2.73 183 أكثر من ستة

 قرار اإلنفاق عمى الكيرباء

 0.44 2.69 36 اثنان فقط

 0.49 2.65 56 ثبلثة فقط

 0.56 2.53 66 أربعة فقط

 0.41 2.56 74 خمسة فقط

 0.43 2.75 183 خمسةأكثر من 

  عمى الياتفققرار اإلنفا

 0.40 2.61 36 اثنان فقط

 0.46 2.75 56 ثبلثة فقط
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 0.54 2.59 66 أربعة فقط

 0.48 2.55 74 خمسة فقط

 0.43 2.68 183 أكثر من ستة

 

 

 

 

 

 

 

 

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات : 15-4جدول رقم 

 حسب المؤىل العممي لرب األسرة (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)

 مصدر التباين المجال

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

قرار اإلنفاق 

 عمى المياه

 0.228 5 1.138 بين المجموعات

 0.162 417 67.708 داخل المجموعات 0.223 1.402

  422 68.846 المجموع
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قرار اإلنفاق 

 عمى الكيرباء

 0.513 5 2.565 بين المجموعات

 0.216 417 89.990 داخل المجموعات 0.038 2.377

  422 92.555 المجموع

قرار اإلنفاق 

 عمى الياتف

 0.461 5 2.303 بين المجموعات

 0.209 417 86.989 داخل المجموعات 0.053 2.208

  422 89.292 المجموع

 

 

 

 

 

لممقارنات الثنائية البعدية لمفروق في في  (Tukey test)نتائج اختبار توكي : 16-4جدول رقم 

 حسب المؤىل العممي لرب األسرة (الكيرباء)قرار اإلنفاق عمى خدمات 

جامعي معيد ثانوي إعدادي ابتدائي ال يقرأ وال يكتب المقارنات 

* ال يقرأ وال يكتب 
0.4024 

0.2835 
0.436

0 
0.2716 0.3581 

 0.1189-  ابتدائي 
0.033

6 
-

0.1308 
-

0.0443 

0.152   إعدادي 
5 

-0.0746 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق في قرار اإلنفاق عمى : 17-4جدول رقم 

 .حسب المؤىل العممي لرب األسرة (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)خدمات 

 المجال
المؤىل العممي 

 لرب األسرة

 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.23 2.95 7 ال يقرأ وال يكتب قرار اإلنفاق عمى المياه

0.0118 

    ثانوي 
-

0.1643 
0.0865 

-     معيد 
0.0865 

      جامعي 
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 0.42 2.59 16 ابتدائي

 0.38 2.66 59 إعدادي

 0.39 2.63 130 ثانوي

 0.40 2.72 71 معيد

 0.42 2.70 140 جامعي

 قرار اإلنفاق عمى الكيرباء

 0.35 3.02 7 ال يقرأ وال يكتب

 0.44 2.62 16 ابتدائي

 0.49 2.74 59 إعدادي

 0.48 2.58 130 ثانوي

 0.39 2.75 71 معيد

 0.48 2.66 140 جامعي

  عمى الياتفققرار اإلنفا

 0.34 2.99 7 ال يقرأ وال يكتب

 0.23 2.89 16 ابتدائي

 0.42 2.68 59 إعدادي

 0.48 2.61 130 ثانوي

 0.42 2.58 71 معيد

 0.49 2.65 140 جامعي
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نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات :18-4جدول رقم 

 .حسب مكان السكن (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

الرضا عن 

جودة خدمات 

 المياه

 0.275 2 0.550 بين المجموعات

 0.164 421 69.059 داخل المجموعات 0.188 1.677

  423 69.609 المجموع

الرضا عن 

جودة خدمات 

 الكيرباء

 0.679 2 1.359 بين المجموعات

 0.218 421 91.709 داخل المجموعات 0.045 3.118

  423 93.067 المجموع

الرضا عن 

جودة خدمات 

 الياتف

 0.408 2 0.816 بين المجموعات

 0.213 421 89.523 داخل المجموعات 0.148 1.919

  423 90.340 المجموع

 

لممقارنات الثنائية البعد لمفروق في قرار  (Tukey test)نتائج اختبار توكي : 19-4جدول رقم 

حسب مكان السكن  (الكيرباء)اإلنفاق عمى خدمات 

مخيم قرية مدينة المقارنات 

 0.2017*- 0.0098- مدينة 

 0.1919-  قرية 
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   مخيم 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق في قرار اإلنفاق عمى : 20-4جدول رقم 

 .حسب مكان السكن (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)خدمات 

 العدد مكان السكن المجال
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 قرار اإلنفاق عمى المياه

 0.40 2.66 221 مدينة

 0.41 2.69 165 قرية

 0.38 2.78 38 مخيم

 قرار اإلنفاق عمى الكيرباء

 0.45 2.65 221 مدينة

 0.44 2.66 165 قرية

 0.63 2.85 38 مخيم

  عمى الياتفققرار اإلنفا

 0.46 2.62 221 مدينة

 0.46 2.66 165 قرية

 0.47 2.78 38 مخيم

 

المياه، الكيرباء، )نتائج اختبار ت لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات : 21-4جدول رقم 

 حسب نوع السكن (والياتف الثابت

المجال 
نوع 

السكن 
العدد 

المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

درجات 

الحرية 

قيمة ت 

المحسوبة 

الداللة 

اإلحصائية 

 0.260 1.131 425 0.42 2.86 360ممك قرار اإلنفاق 



 

75 
 

 0.30 2.64 67مستأجر عمى المياه 

قرار اإلنفاق 

عمى الكيرباء 

 0.48 2.67 360ممك 
425 1.105 0.271 

 0.36 2.62 67مستأجر 

قرار اإلنفاق 

عمى الياتف 
 0.329 0.980 425 0.47 2.65 360ممك 

 

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات : 22-4جدول رقم 

 .حسب العمر (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)

 مصدر التباين المجال

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الرضا عن 

جودة خدمات 

 المياه

 0.310 3 0.931 بين المجموعات

 0.163 423 69.082 داخل المجموعات 0.129 1.901

  426 70.013 المجموع

الرضا عن 

جودة خدمات 

 الكيرباء

 0.279 3 0.838 بين المجموعات

 0.219 423 92.637 داخل المجموعات 0.282 1.276

  426 93.475 المجموع

الرضا عن 

جودة خدمات 

 0.219 3 0.656 بين المجموعات

1.027 0.380 
 0.213 423 90.045 داخل المجموعات
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  426 90.701 المجموع الياتف

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق في قرار اإلنفاق عمى : 23-4جدول رقم 

 .حسب العمر (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)خدمات 

 العدد الفئة العمرية المجال

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف المعياري

 قرار اإلنفاق عمى المياه

 0.42 2.65 147 30 إلى 17من 

 0.42 2.69 201 44 إلى 31من 

 0.33 2.75 73 58غمى 44من 

 0.38 2.40 6  فما فوق58من 

قرار اإلنفاق عمى 

 الكيرباء

 0.48 2.64 147 30 إلى 17من 

 0.49 2.67 201 44 إلى 31من 

 0.37 2.75 73 58غمى 44من 

 0.27 2.49 6  فما فوق58من 

 عمى ققرار اإلنفا

 الياتف

 0.46 2.69 147 30 إلى 17من 

 0.48 2.61 201 44 إلى 31من 

 0.43 2.67 73 58غمى 44من 

 0.23 2.56 6  فما فوق58من 
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المياه، الكيرباء، )نتائج اختبار ت لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات : 24-4جدول رقم 

 .حسب جنس رب األسرة (والياتف الثابت

المجال 
جنس رب 

األسرة 
العدد 

المتوسط 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

درجات 

الحرية 

قيمة ت 

المحسوبة 

الداللة 

اإلحصائية 

قرار اإلنفاق عمى 

المياه 

 0.40 2.67 373ذكر 
425 -0.520 0.603 

 0.40 2.70 54أنثى 

قرار اإلنفاق عمى 

الكيرباء 

 0.46 2.66 373ذكر 
425 -0.214 0.831 

 0.46 2.68 54أنثى 

قرار اإلنفاق عمى 

الياتف 

 0.45 2.65 373ذكر 
425 0.756 0.450 

 0.50 2.60 54أنثى 

 

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات : 25-4جدول رقم 

 .حسب قطاع العمل الذي يعمل بو رب األسرة (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)

 مصدر التباين المجال

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

الرضا عن 

جودة خدمات 

 0.196 5 0.979 بين المجموعات

1.193 0.312 
 0.164 413 67.757 داخل المجموعات
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  418 68.735 المجموع المياه

الرضا عن 

جودة خدمات 

 الكيرباء

 0.212 5 1.061 بين المجموعات

 0.221 413 91.405 داخل المجموعات 0.443 0.958

  418 92.465 المجموع

الرضا عن 

جودة خدمات 

 الياتف

 0.186 5 0.928 بين المجموعات

 0.216 413 89.261 داخل المجموعات 0.509 0.858

  418 90.189 المجموع

 

 

 

 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمفروق في قرار اإلنفاق عمى : 26-4جدول رقم 

 .حسب قطاع العمل الذي يعمل بو رب األسرة (المياه، الكيرباء، والياتف الثابت)خدمات 

 المجال
القطاع الذي 
يعمل بو رب 

 األسرة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قرار اإلنفاق عمى المياه

 0.39 2.71 160 الخاص

 0.41 2.68 122 الحكومي

 0.44 2.69 63 صاحب عمل
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 0.38 2.66 43 غير الحكومي

 0.38 2.53 24 بدون عمل

 0.45 2.89 7 ربة بيت

 قرار اإلنفاق عمى الكيرباء

 0.46 2.67 160 الخاص

 0.47 2.62 122 الحكومي

 0.39 2.76 63 صاحب عمل

 0.58 2.70 43 غير الحكومي

 0.44 2.62 24 بدون عمل

 0.57 2.82 7 ربة بيت

  عمى الياتفققرار اإلنفا

 0.48 2.65 160 الخاص

 0.49 2.63 122 الحكومي

 0.40 2.61 63 صاحب عمل

 0.51 2.65 43 غير الحكومي

 0.32 2.79 24 بدون عمل

 0.23 2.87 7 ربة بيت

 

 

خصائص العينة السكانية : 27-4جدول رقم 

 العدد المتغيرات
النسبة 
 المئوية

القيم 
 الناقصة

 الجنس
 87.4 373 ذكر

--- 
 12.6 54 أنثى

 الفئة العمرية

 34.4 147 30 إلى 17من 

 47.1 201 44 إلى 31من  ---

 17.1 73 58غمى 44من 



 

80 
 

 1.4 6  فما فوق58من 

 الحالة االجتماعية

 85.6 364 ة/متزوج

2 
 13.6 58 عزباء/أعزب

 0.2 1 ة/مطمق

 0.5 2 ة/أرمل

 عدد أفراد األسرة

 8.7 36 اثنان فقط

12 

 13.5 56 ثبلثة فقط

 15.9 66 أربعة فقط

 17.8 74 خمسة فقط

 44.1 183 أكثر من ستة

 تسكن بيت
 84.3 360 ممك

--- 
 15.7 67 مستأجر

 مكان السكن

 52.1 221 مدينة

 38.9 165 قرية 3

 9.0 38 مخيم

 المحافظة التي تسكن بيا

 15.6 63 بيت لحم

23 

 14.1 57 الخميل

 7.2 29 القدس
 15.8 64 أريحا

 2.0 8 رام اهلل

 6.4 26 نابمس
 17.6 71 جنين

 5.7 23 طولكرم
 11.4 46 قمقيمية

 4.2 17 سمفيت

المؤىل العممي لرب 
 األسرة

 1.7 7 ال يقرأ وال يكتب
4 

 3.8 16 ابتدائي
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 13.9 59 إعدادي

 30.7 130 ثانوي

 معيد
 

71 16.8 

 
 جامعي

140 33.1 

 المعيل داخل األسرة

 
 األب

404 96.2 
7 

 3.8 16 األم

القطاع الذي يعمل بو 
 المعيل–رب األسرة 

 
 الخاص

160 38.2 

8 

 29.1 122 الحكومي

 15.0 63 صاحب عمل

 10.3 43 غير الحكومي

 
 5.7 24 بدون عمل

 
 ربة بيت

7 1.7 

 دخل رب األسرة

 
  شيكل1000أقل من 

47 11.1 

5 

 35.1 148  شيكل2000 و 1001ين ب

 30.6 129  شيكل3000 و 2001ين ب

 17.1 72  شيكل5000 و 3001بين 

 6.2 26  شيكل5000أكثر من 
 22.5 94 الزوجة تعمل

 77.5 323 ال تعمل- الزوجة ربة بيت

 34.1 30 القطاع الخاص
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لؤلسباب لعدم دفع فواتير المياه مرتبة : 28-4 )جدول رقم 
حسب األىمية 

 55.7 49 القطاع الحكومي

 2.3 2 صاحبة عمل

 8.0 7 منظمات غير حكومية
 71.9 299 ال أحد

 19.0 79 واحد فقط

 8.4 35 اثنين فقط

 0.7 3 أكثر من اثنين

  
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ل١ّخ اٌفبرٛسح ِشرفؼخ ِمبسٔخ ِغ  1

 V49 3.92 1.20 اٌذخً

 اسرفبع اٌذ٠ْٛ اٌّزشاوّخ حب١ٌب  2
V52 3.88 1.07 

 غ١بة اٌمبْٔٛ 3
V56 3.49 1.40 

 رضآِ ٚطٛي اٌفٛار١ش ِغ ثؼؼٙب  4
V55 3.27 1.13 

 اٌزٛلغ فٟ اٌحظٛي ػٍٝ إػفبءاد 5
V51 3.21 1.26 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لؤلسباب المؤدية لعدم الدفع مرتبة  : 29-4جدول رقم 

حسب األىمية 
  

 المتوسط الحسابي الفقرات

االنحراف 
 المعياري

   ِغ اٌذخً/ل١ّخ اٌفبرٛسح ِشرفؼخ 1
V59 3.99 1.17 

 اسرفبع اٌذ٠ْٛ اٌّزشاوّخ حب١ٌب 2
V62 3.76 1.20 

 غ١بة اٌمبْٔٛ 3
V66 3.42 1.38 

 اٌزٛلغ فٟ اٌحظٛي ػٍٝ  4

 V61 3.32 1.28 إػفبءاد

رضآِ ٚطٛي اٌفٛار١ش ِغ  5

 V65 3.26 1.16 ثؼؼٙب

ػذَ ٚطٛي اٌفٛار١ش فٟ ِٛاػ١ذ  6

 V60 2.91 1.16 ِٕبعجخ

فشع فبئذح رأخ١ش ػٍٝ اٌذ٠ْٛ  7

 V68 2.90 1.29 اٌغبثمخ 

 ػذَ ِطبٌجخ اٌششوخ ثبٌذ٠ْٛ 8
V67 2.70 1.18 

 ػذَ اٌشغجخ فٟ اٌذفغ 9
V64 2.65 1.27 

 رشد١غ ا٢خش٠ٓ ػٍٝ ػذَ  اٌذفغ 10
V63 2.56 1.24 

 

 اٌفٛار١شال رظً فٟ ِٛاػ١ذ ِٕبعجخ 6
V50 2.92 1.15 

 فبئذح رأخ١ش ػٍٝ اٌذ٠ْٛ اٌغبثمخ 7
V58 2.85 1.23 

 ػذَ ِطبٌجخ اٌششوخ ثبٌذ٠ْٛ 8
V57 2.73 1.19 

 ػذَ اٌشغجخ فٟ اٌذفغ 9
V54 2.56 1.23 

 رشد١غ ا٢خش٠ٓ ػٍٝ ػذَ  اٌذفغ 10
V53 2.43 1.20 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لؤلسباب المؤدية لعدم دفع فواتير : 30-4جدول رقم 
الياتف مرتبة حسب األىمية 

  
 الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ل١ّخ اٌفبرٛسح ِشرفؼخ ِمبسٔخ ِغ اٌذخً 1
V69 3.72 1.12 

 اسرفبع اٌذ٠ْٛ اٌّزشاوّخ حب١ٌب 2
V72 3.22 1.16 

 رضآِ ٚطٛي اٌفٛار١ش ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ 3
V75 3.18 1.10 

 غ١بة اٌمبْٔٛ 4
V76 3.16 1.32 

 ٚطٛي اٌفٛار١ش فٟ ِٛاػ١ذ ِٕبعجخ 5
V70 3.00 1.09 

 اٌزٛلغ فٟ اٌحظٛي ػٍٝ إػفبءاد 6
V71 2.97 1.19 

 فشع فبئذح رأخ١ش ػٍٝ اٌذ٠ْٛ اٌغبثمخ 7
V78 2.86 1.19 

 ػذَ اٌشغجخ فٟ اٌذفغ 8
V74 2.74 1.20 

 ػذَ ِطبٌجخ اٌششوخ ثبٌذ٠ْٛ 9
V77 2.66 1.10 

 رشد١غ ا٢خش٠ٓ ػٍٝ ػذَ  اٌذفغ 10
V73 2.56 1.16 
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الفصل الخامس 

 -------------------------------------------

مناقشة نتائج التحميل اإلحصائي 
 

واالستفادة منيا في تحميل قرار إنفاق , ييدف ىذا الفصل إلى تحميل نتائج البحث الستنتاج مدلوالتيا
ليتم معرفة ترتيب المحددات التي ليا تأثي عمى , األسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة في الضفة الغربية

وسوف يتم تقسيميا إلى ثبلث فئات  . (المياه والكيرباء والياتف)قرار إنفاق األسرة عمى ىذه الخدمات 
متغيرات متعمقة بالخصائص السكانية لؤلسرة الفمسطينية  -1
 متغيرات لعا عبلقة بخصائص الخدمات العامة مثل جودة وسعر تمك الخدمات -2

عوامل أخرى مثل الرغبة والقدرة عمى الدفع لدى األسرة الفمسطينية   -3
: المحددات المتعمقة بالرغبة والقدرة عمى الدفع لمخدمات الخدمات العامة

 
الرغبة في الدفع القدرة عمى الدفع  

المياه 
والكيرباء 

واالتصاالت 

الفاتورة مرتفعة مقارنة مع الدخل - 1
ارتفاع الديون المتراكمة حاليا - 2
تزامن وصول الفواتير مع بعضيا - 3
عدم وصول الفواتير بوقت مناسب - 4
فائدة تأخير عمى الديون السابقة - 5

غياب القانون - 1
التوقع في الحصول عمى إعفاءات - 2
عدم مطالبة المزود بالديون - 3
عدم الرغبة في الدفع - 4
تشجيع اآلخرين عمى عدم الدفع - 5
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: األساليب اإلحصائية المستخدمة

 
 ANOVAتحميل التباين األحادي - 1
 Person correlationمعامل ارتباط بيرسون - 2

تحميل التباين األحادي - 1
أن الرضا عن سعر ىذه الخدمات لو تأثير عمى قرار إنفاق  (1-4)يتضح لنا من خبلل الجدول رقم - 

األسرة الفمسطينية عمييا , حيث كانت ىناك فروق في مجال الرضا عن سعر ىذه الخدمات في 
-4) حسب الجدول (2.78)اإلنفاق عمييا وأعبلىا خدمات الكيرباء فقد كانت قيمة المتوسط الحسابي

ح١ث وبٔذ ٕ٘بن فشٚق . اإلٔفبق ِمبثً اعزٙالن اٌىٙشثبء ٌذٜ األعشح أػٍٝ شٟءوكان قرار عدم , (3

, وكانت لصالح األفراد  الراضين عن سعر (0.3069*-) بدرجة ممتازة والجيد جداث١ٓ اٌشاػ١ٓ
المتعمق  (4-4)وحسب ما تشير البيانات الواردة في الجدول رقم , خدمات الكيرباء بدرجة جيد جدا

المياه, الكيرباء, والياتف )باختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات 
حسب الرضا عن جودة ىذه الخدمات, تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى وجود  (الثابت

حسب  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)فروق ذات داللة إحصائية في قرار اإلنفاق عمى خدمات 
الرضا عن جودة ىذه الخدمات, حيث كانت الفروق في مجال الرضا عن جودة خدمات الكيرباء 

-)وتشير المقارنات الثنائية األبعاد إلى أن الفروق كانت بين الراضين بدرجة جيد جدا والمقبول 
, ولصالح األشخاص الراضين عنيا بشكل مقبول, والذين كان قرار عدم اإلنفاق لدييم أعمى (0.2363

, وقد كانت ىذه الفروق في المجال الخاص باإلنفاق عمى خدمات (2.76)بمتوسط حسابي ,شيء
 أٞ أْ ٕ٘بن رأث١ش ٌدٛدح خذِخ اٌىٙشثبء ػٍٝ لشاس إٔفبق األعشح 0.026 إحظبئ١خ الكيرباء وبداللة

. اٌفٍغط١ٕ١خ ػ١ٍٙب

والمتعمق بوجود فروق ذات داللة إحصائية في   (7-4)وتشير المعطيات الواردة في الجدول رقم - 
حسب دخل األسرة, حيث تشير المقارنات  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)قرار اإلنفاق عمى خدمات 
 شيكل 2000-1001إلى أن الفروق كانت بين أصحاب الدخل من  (8-4)الثنائية األبعاد جدول رقم 

 شيكل والذين كان عدم اإلنفاق 5000-3001شيكل ولصالح  (5000-3001)وأصحاب الدخل بين 
, كذلك فقد كانت ىناك فروق في قرار اإلنفاق عمى (0.1883)عمى خدمات الكيرباء أعمى شيء

 شيكل ولصالح 5000 شيكل وأصحاب الدخل أكثر من 1000الياتف بين أصحاب الدخل األقل من 
 شيكل والذين كان قرار عدم اإلنفاق عمى خدمات الياتف الثابت 1000أصحاب الدخل األقل من 
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وبالتالي فان دخل األسرة لو تأثير عمى اإلنفاق عمى , 2.82))بأعمى متوسط حسابي , أعمى شيء
لئلنفاق عمى الياتف و  (0.026)الخدمات العامة وأكثر تأثيرا عمى خدمات الياتف وبداللة إحصائية 

وىذا يبين أن ىناك مشكمة تتعمق بعدم الرغبة في الدفع حيث أن ذوي الدخل .لمكيرباء (0.024)
 شيكل ال يمكن أن يدفعيم عدم قدرتيم عمى الدفع بل يعتبروا من 5000-3000المرتفع نسبيا من 

. ذوي القدرة عمى الدفع
 

عدم وجود فروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات  (11-4)ويتبين من المعطيات الواردة في جدول رقم 
حسب عدد العاممين في األسرة, حيث كان قرار اإلنفاق عمى  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)

 متقاربة وذلك عمى اختبلف عدد العاممين في األسرة, (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)خدمات 

ٚثبٌزبٌٟ فبْ اإلٔفبق ػ١ٍٙب ال ٠زأثش ثؼذد اٌؼب١ٍِٓ فٟ األعشح ِثً ثم١خ اٌؼٛاًِ اٌخبطخ ثبألعشح 

. اٌفٍغط١ٕ١خ فٟ اٌؼفخ اٌغشث١خ

 

المياه, )فان معطياتو تشير إلى وجد فروق في قرار اإلنفاق عمى خدمات  (12-4)أما الجدول رقم 
-4حسب عدد أفراد األسرة,حيث يظير في المقارنات الثنائية البعد جدول  (الكيرباء, والياتف الثابت

إلى أن الفروق كانت بين األسر التي عددىا أربعة و أكثر من خمسة ولصالح األسر التي عدد  (13
أفرادىا أكثر من خمسة أفراد, والتي كان قرار عدم اإلنفاق عمى خدمة الكيرباء أعمى شيء والذي 

(. 0.004), وبداللة إحصائية (2.75)يتضح من خبلل أعمى متوسط حسابي 
لوجد فروق ذات داللة إحصائية في قرار اإلنفاق  (15-4)وتشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

حسب المؤىل العممي, حيث كانت الفروق في قرار  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 
اإلنفاق عمى الكيرباء وتشير المقارنات الثنائية البعد إلى أن الفروق كانت بين الذي ال يقرأ وال يكتب 

فقد كانت   وبين االبتدائي ولصالح الذي ال يقرأ وال يكتب حيث كان قرار عدم اإلنفاق عنده أعمى شيء
لمفئة ال يقرأ وال  (3.02)وبمتوسط حسابي  (0.038)وبدالة إحصائية  (2.95)بأعمى متوسط حسابي 

أي أن ىناك تأثير لدرجة المؤىل العممي عمى قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى الخدمات , يكتب
. العامة وىي أكثر لؤلميين منيم

 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في قرار اإلنفاق  (33)وتشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 
حسب مكان السكن, حيث كانت الفروق في قرار  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى خدمات 

تشير المقارنات الثنائية البعد إلى أن الفروق كانت بين سكان المخيمات ٚ, اإلنفاق عمى الكيرباء
وسكان المدن ولصالح سكان المخيمات والذين كان قرار عدم اإلنفاق عمى خدمات الكيرباء عندىم 
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ٚ٘زا ٠ج١ٓ أْ ٕ٘بن رأث١ش ٌّىبْ اٌغىٓ ػٍٝ لشاس إٔفبق , (2.85) ٚثأػٍٝ ِزٛعؾ حغبثٟ أعمى شيء

يتضح من خبلل المعطيات الواردة في الجدول السابق أنو ال ٚ, األعشح اٌفٍغط١ٕ١خ ػٍٝ اٌخذِبد اٌؼبِخ
المياه, )  في قرار اإلنفاق عمى خدمات α=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

حسب نوع السكن, وقد تم قبول الفرضية حيث كان ىناك تقارب في القرار  (الكيرباء, والياتف الثابت
وذلك عمى اختبلف نوع السكن لدى  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)عمى اإلنفاق عمى خدمات 

يتضح من خبلل , (21-4)المبحوثين, كما ىو واضح من خبلل المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 
المعطيات الواردة في الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

α=0.05 حسب نوع السكن, وقد تم  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)  في قرار اإلنفاق عمى خدمات
المياه, الكيرباء, والياتف )قبول الفرضية حيث كان ىناك تقارب في القرار عمى اإلنفاق عمى خدمات 

وذلك عمى اختبلف نوع السكن لدى المبحوثين, كما ىو واضح من خبلل المتوسطات الحسابية  (الثابت
(. 21-4)في الجدول 

 

فان البيانات الواردة فيو تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في قرار  (22-4)أما الجدول رقم 
حسب العمر, حيث كان ىناك تقارب في قرار  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)اإلنفاق عمى خدمات 
وذلك عمى اختبلف الفئات العمرية لممبحوثين كما ىو  (المياه, الكيرباء, والياتف)اإلنفاق عمى خدمات 

ويتضح لنا من خبلل المعطيات , (23-4)واضح من خبلل المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 
أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في قرار اإلنفاق عمى خدمات  (22-4)الواردة في الجدول رقم 

حيث كان ىناك تقارب في القرار عمى , حسب جنس رب األسرة, (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)
وذلك عمى اختبلف جنس رب األسرة, كما ىو  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)اإلنفاق عمى خدمات 

 (24-4) سلُ واضح من خبلل المتوسطات الحسابية في الجدول
يتضح لنا من خبلل المعطيات الواردة في الجدول السابق أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في - 

حسب قطاع العمل الذي يعمل بو رب  (المياه, الكيرباء, والياتف الثابت)قرار اإلنفاق عمى خدمات 
وذلك عمى  (المياه, الكيرباء, والياتف)األسرة حيث كان ىناك تقارب في قرار اإلنفاق عمى خدمات 

اختبلف قطاع العمل الذي يعمل بو رب األسرة لممبحوثين, كما ىو واضح من خبلل المتوسطات 
(. 26-4)الحسابية في الجدول رقم 

 
 
: معامل ارتباط بيرسون- 2
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 أن ىناك عبلقة بين person correlation))تظير نتائج  التحميل اإلحصائي لمعامل ارتباط بيرسون 
العديد من متغيرات الدراسة المستقمة وعوامل القدرة عمى الدفع وعوامل والرغبة في الدفع وبين حجم 

وقد تبين أن ديون المياه تتأثر بالعديد من المتغيرات , الديون المترتبة عمى مشتركي الخدمات العامة
المستقمة أما سمبا أو إيجابا وبعضيا األخر ليس لو عبلقة بحجم ديون المياه وسنعرض تمك البيانات 

( : 20-5(,)19-5(,)18-5)كما ىي في الجداول جدول
 باتجاه سمبي عمى حجم ديون المياه وىذا يعني أن مشكمة الديون مرتبطة باألجيال العمريؤثر متغير 

فكمما زاد العمر انخفض حجم ديون المياه ويؤثر أيضا باتجاه سمبي عمى ديون الياتف بينما ال يؤثر 
. عمى ديون الكيرباء فميس ىناك ارتباط بينيما

  

 فيؤثر باتجاه ايجابي عمى حجم ديون الكيرباء وىذا يعني أن األسر الكبيرة حجم األسرةأما متغير 
تستيمك كيرباء أكثر بطبيعة الحال وفي ظل عدم الدفع فان ازدياد عدد أفراد األسرة يزيد حجم ديون 
الكيرباء في حين انو لم يؤثر عمى ديون المياه أو الياتف أي ليس ىناك ارتباط بين حجم األسرة 

. وديون المياه والياتف
  

 فان ىناك ارتباط سمبي بينو وبين حجم ديون الكيرباء فحيثما ممكية المنزلوفيما يتعمق بمتغير 
تستأجر األسرة المنزل يكون حجم ديون الكيرباء اكبر وليس ىناك أي ارتباط بينو وبين ديون الياتف 

. أو المياه
 

 ارتباطا ايجابيا بكل من ديون المياه والكيرباء والتي تم ترتيبيا في االستبيان مكان السكنويرتبط متغير 
مخيم أي أن حجم الديون يزداد في القرية أكثر من المدينة وفي المخيم أكثر من القرية وال , قرية, مدينة

. يرتبط بديون الياتف
 

 المختمفة حيث يختمف حجم الديون من محافظة إلى بالمحافظاتوترتبط كذلك ديون المياه والكيرباء 
أخرى وال يرتبط بيا ديون الياتف وىو مرتبط سمبيا إذا ما اخذ ترتيب المحافظات في االستبان الذي 

. أعده الباحث بعين االعتبار
 

أما متغير المؤىل العممي فانو يرتبط ارتباطا سمبيا بحجم ديون المياه والكيرباء أي كمما زاد مستوى 
التعميم انخفض مستوى ديون الكيرباء والمياه وال يرتبط ذلك بحجم ديون الياتف 
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أما ديون المياه والكيرباء فترتبط ارتباطا ايجابيا مع متغير قطاع العمل الذي يعمل بو رب األسرة مع 
مراعاة الترتيب الذي وضعو الباحث في اإلجابة عمى السؤال حيث كانت اإلجابة رقم واحد القطاع 

. الخاص واإلجابة رقم ستة ربة بيت وال ترتبط ديون الياتف بيذا المتغير
أما دخل األسرة فانو يرتب ارتباطا سمبيا مع حجم ديون المياه والكيرباء فكمما زاد حجم الدخل انخفض 

.  ذلك عمى ديون الياتفرحجم ديون المياه والكيرباء وال يؤث
 

 مربط بحجم ديون الكيرباء فقط رضا المستيمك عن جودة خدمات الكيرباءومن ناحية أخرى فان 
وبشكل ايجابي أي كمما زاد الرضا عن الجودة زاد حجم الديون وىذا غير مقبول فيذا الرضا عن جودة 

تأثير خدمات الكيرباء لم ال يشكل حافزا كافيا لقيام المشتركين بدفع ما عمييم وخصوصا في ظل 
عوامل أخرى مثل غياب القانون أو تدني الدخل أو أن الجودة العالية لمكيرباء تؤدي إلى استيبلك 

عالي في ظل تأثير العوامل األخرى  مثل غياب القانون ومعرفة المستيمك بأنو أن يقوم بتسديد مقابل 
. ىذا االستيبلك

 
أما رضا المستيمك عن أسعار المياه فانو مرتبط ايجابيا بحجم ديون المياه أي كمما زادت درجة الرضا 
زاد حجم الديون وىذا أيضا ال يشكل عبلقة منطقية والتفسير الوحيد ليذه العبلقة أن رضا المستيمك 
عن أسعار المياه تدفعو لبلستيبلك أكثر ويرافقو عدم تسديد الثمان المياه وبالتالي يرتبط ايجابيا مع 

حجم الديون وىي عائدة كذلك لتأثير عوامل أخرى كما ذكرنا سابقا وال يؤثر الرضا عن أسعار الكيرباء 
. أو الياتف عمى حجم الديون ليذه الخدمات

 
وبالنسبة لمرضا عن استمرارية ىذه الخدمات فيو كذلك ال يؤثر عمى حجم الديون لممياه والكيرباء في 

حين انو مؤثر ايجابيا بالنسبة لديون الياتف وقد يكون ىذا مرتبط االستغناء عن الياتف متى انخفضت 
باإلضافة لباقي العوامل المستقمة األخرى التي ال يرتبط  (انقطاع الياتف يقمل حجم الديون )االستمرارية

 .حجم ديون الخدمات بيا مثل جنس رب األسرة أو الحالة االجتماعية أو قطاع عمل الزوجة 

أما عند تحميل النتائج اإلحصائية الخاصة بعوامل القدرة والرغبة في الدفع وعبلقتيا بالديون المترتبة 
: عمى مشتركي المياه والكيرباء والياتف فإننا نجد ما يمي

 
: عوامل القدرة
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رغم أنو في الترتيب حسب األىمية ألسباب عدم دفع فواتير المياه والكيرباء والياتف  يعزى عدم  -1

في المرتبة األولى حسب إجابات المبحوثين إال  (قيمة الفاتورة مرتفعة مع الدخل)الدفع لعامل الدخل 
 لم يظير أي تأثير ليذا السبب عمى حجم  person correlation factorأن تحميل معامل االرتباط 

في االستبيان المستخدم في البحث وقد اظير ارتباطا سمبيا , (49السبب رقم , المتغير), ديون المياه
بعبلقتو مع ديون الكيرباء وىذا يمكن تفسيره أن المجيبين عن االستبيان ال زالوا يعتبرون حجم الفاتورة 

 .مقارنة مع الدخل مرتفع دون عبلقة ذلك بحجم الديون

 
أما عدم وصول الفواتير في مواعيد مناسبة فقد ارتبطت ارتباطا ايجابيا بديون المياه والكيرباء أي - 2

. كمما زاد عدم مبلئمة وقت وصول الفواتير كمما زاد حجم الديون ولم يكن ليا تأثيرا عمى ديون الياتف
 
 المياه والكيرباء فقد كان مرتبطا سمبيا مع حجم ديون كل من ارتفاع الديون المتراكمة حالياأما - 3

فكمما اعتبر ارتفاع الديون المتراكمة حاليا سببا في عدم الدفع كمما انخفض حجم الديون أي شكل ذلك 
سببا لمقيام بتسديد جزء من ىذه الديون وقد يكون لذلك عبلقة بقيام شركة الكيرباء بالضغط عمى 

وال عبلقة بين ىذا السبب و بين حجم ديون الياتف حسب النتائج , أصحاب األرصدة المرتفعة
. اإلحصائية

 
أما تزامن وصول الفواتير مع بعضيا كأحد أسباب عدم  القدرة عمى الدفع فقد كان ىناك ارتباط - 4

سمبي مع حجم ديون المياه والكيرباء ولم يؤثر عمى االتصاالت 
أما فرض فائدة تأخير عمى الديون السابقة كأحد أسباب عدم الدفع فقد ارتبط سمبيا مع حجم ديون -  5

المياه والكيرباء أي كمما ازدادت درجة موافقتيم عمى أن فرض فائدة تأخير عمى الديون السابقة ىي 
احد أسباب عدم الدفع كمما انخفض حجم الديون لدييم وىذا يمكن تفسيره بطريقة واحدة أن عدم 

موافقتيم عمى ىذه اآللية المتبعة من قبل شركات الكيرباء إال أنيا تؤدي إلى انخفاض حجم الديون أو 
أنيم غير موافقون عمى ىذه اآللية وال يمنعيم ذلك من دفع التزاماتيم  حيث ورد ترتيبيا حسب رأي 

المبحوثين في المرتبة السابعة من بين عشرة أسباب لعدم الدفع بمعنى أنيا لم تكن من األسباب الرئيسة 
.  لعدم الدفع ومن ناحية أخرى لم يكن ليذا السبب عبلقة بديون الياتف

: عوامل الرغبة
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ارتبط ىذا السبب بحجم ديون االتصاالت بعبلقة سمبي ولم : التوقع في الحصول عمى إعفاءات- 1

يكن لو عبلقة بديون المياه والكيرباء كأحد عوامل الرغبة في الدفع أي أن عدم القدرة عمى الدفع ىو 
. سبب تراكم الديون وليس عدم الرغبة

 
. أما تشجيع اآلخرين عمى عدم الدفع فمم يكن لو ارتباط بحجم ديون الخدمات الثبلث- 2
 
أما السؤال المباشر بعدم الرغبة في الدفع فمم يكن ىناك ارتباط بينو وبين حجم ديون المياه - 3

واالتصاالت وال يؤثر عمييا بينما كان مؤثرا عمى العبلقة مع ديون الكيرباء بشكل ايجابي أي كمما 
زادت درجة الموافقة عمى أن عدم الرغبة في الدفع ىي سبب في عدم قيام مشتركي الكيرباء بدفع 

. ديونيم كمما ارتفع حجم الديون لدييم
 
أما غياب القانون فقد ارتبط سمبيا مع حجم ديون الكيرباء أي كمما زادت درجة موافقة المبحوثين - 4

عمى أن غياب القانون احد أسباب عدم دفع فواتير الكيرباء كمما انخفض حجم الديون لدييم وىذا يعني 
أن لدييم الرغبة في الدفع لغم اعتقادىم بان حالة غياب القانون التي يفترضونيا سبب لعدم قيام 

. المشتركين بدفع التزاماتيم
بينت النتائج اإلحصائية أن ىناك ارتباط فقط بين ىذا السبب  , عدم مطالبة الشركة بالديون- 5

 .  وبعبلقة سمبية وبين ديون االتصاالت ولم يكن ىناك تأثير ليذا السبب عمى ديون المياه والكيرباء
 
 
 
 
 
 

 دخل رب األسرة* ما مدى رضاك عن جودة المياه ؟: 1-5جدول رقم 
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noitalubatssorC اه * دخل رب األسرة دى رضاك عن جودة الخدمة للٌم ما م

8 36 32 10 5 91

8.8% 39.6% 35.2% 11.0% 5.5% 22.0%

6 33 20 14 8 81

7.4% 40.7% 24.7% 17.3% 9.9% 19.6%

7 33 32 27 9 108

6.5% 30.6% 29.6% 25.0% 8.3% 26.1%

20 25 18 9 1 73

27.4% 34.2% 24.7% 12.3% 1.4% 17.6%

5 19 25 9 3 61

8.2% 31.1% 41.0% 14.8% 4.9% 14.7%

46 146 127 69 26 414

11.1% 35.3% 30.7% 16.7% 6.3% 100.0%

متاز م

جٌد جدا

جٌد

مقبول

متدنً

اك دى رض ما م

عن جودة

الخدمة للمٌاه

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000

أكثر من

لكيش 5000

دخل رب األسرة

Total

 
 
 

دخل رب األسرة * كم ىي الديون التي بذمتك لشركة المياه : 2-5جدول رقم 
noitalubatssorC اه * دخل رب األسرة ٌم كم هً الدٌون التً بذمتك لشركة ال

9 42 44 33 6 134

6.7% 31.3% 32.8% 24.6% 4.5% 38.2%

8 28 31 13 9 89

9.0% 31.5% 34.8% 14.6% 10.1% 25.4%

5 14 6 1 1 27

18.5% 51.9% 22.2% 3.7% 3.7% 7.7%

4 15 8 4 4 35

11.4% 42.9% 22.9% 11.4% 11.4% 10.0%

3 12 11 2 3 31

9.7% 38.7% 35.5% 6.5% 9.7% 8.8%

9 11 11 4 35

25.7% 31.4% 31.4% 11.4% 10.0%

38 122 111 57 23 351

10.8% 34.8% 31.6% 16.2% 6.6% 100.0%

ن 001 شٌكل أقل م

بٌن 001 و005 شٌكل

بٌن 005 و 0001 شٌكل

بٌن 0001 و 0002 شٌكل

بٌن 0002 و 0005 شٌكل

أكثر من 0005 شٌكل

دٌون كم ًه ال

تك ً بذم الت

اه لشركة الٌم

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000 أكثر من 0005 شٌكل

دخل رب األسرة

 
 

 
 

رب االسرة  دخل* ما مدى رضاك عن جودة خدمة الكيرباء : 3-5جدول رقم 



 

94 
 

noitalubatssorC دى رضاك عن جودة الخدمة للكهرباء * دخل رب األسرة ما م

2 20 17 3 4 46

4.3% 43.5% 37.0% 6.5% 8.7% 11.3%

3 15 14 8 3 43

7.0% 34.9% 32.6% 18.6% 7.0% 10.6%

11 40 22 25 2 100

11.0% 40.0% 22.0% 25.0% 2.0% 24.6%

11 43 50 13 15 132

8.3% 32.6% 37.9% 9.8% 11.4% 32.5%

17 27 22 19 0 85

20.0% 31.8% 25.9% 22.4% .0% 20.9%

44 145 125 68 24 406

10.8% 35.7% 30.8% 16.7% 5.9% 100.0%

متاز م

جٌد جدا

جٌد

مقبول

متدنً

اك دى رض ما م

عن جودة الخدمة

للكهرباء

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000

أكثر من

لكيش 5000

دخل رب األسرة

 
 

 
 

دخل رب االسرة * كم ىي الديون التي بذمتك لشركة ا لكيرباء: 4-5جدول رقم 
noitalubatssorC كم هً الدٌون التً بذمتك لشركة الكهرباء * دخل رب األسرة

3 9 33 26 6 77

3.9% 11.7% 42.9% 33.8% 7.8% 21.5%

7 37 19 19 4 86

8.1% 43.0% 22.1% 22.1% 4.7% 24.0%

6 21 13 2 4 46

13.0% 45.7% 28.3% 4.3% 8.7% 12.8%

4 16 17 1 4 42

9.5% 38.1% 40.5% 2.4% 9.5% 11.7%

7 20 19 3 2 51

13.7% 39.2% 37.3% 5.9% 3.9% 14.2%

11 20 17 6 2 56

19.6% 35.7% 30.4% 10.7% 3.6% 15.6%

38 123 118 57 22 358

10.6% 34.4% 33.0% 15.9% 6.1% 100.0%

ن 001 شٌكل أقل م

بٌن 001 و005 شٌكل

بٌن 005 و 0001 شٌكل

بٌن 0001 و 0002 شٌكل

بٌن 0002 و 0005 شٌكل

أكثر من 0005 شٌكل

دٌون كم ًه ال

تك ً بذم الت

لشركة

كهرباء ال

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000 أكثر من 0005 شٌكل

دخل رب األسرة

 
 

دخل رب االسرة * ما مدى رضاك عن جودة خدمة الياتف : 5-5جدول رقم 
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noitalubatssorC دى رضاك عن جودة الخدمة للهاتف الثابت * دخل رب األسرة ما م

3 32 28 10 4 77

3.9% 41.6% 36.4% 13.0% 5.2% 19.2%

8 19 23 10 5 65

12.3% 29.2% 35.4% 15.4% 7.7% 16.2%

11 31 19 24 3 88

12.5% 35.2% 21.6% 27.3% 3.4% 21.9%

15 43 27 10 8 103

14.6% 41.7% 26.2% 9.7% 7.8% 25.7%

5 17 30 14 2 68

7.4% 25.0% 44.1% 20.6% 2.9% 17.0%

42 142 127 68 22 401

10.5% 35.4% 31.7% 17.0% 5.5% 100.0%

متاز م

جٌد جدا

جٌد

مقبول

متدنً

اك دى رض ما م

عن جودة الخدمة

ثابت للهاتف ال

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000

أكثر من

لكيش 5000

دخل رب األسرة

 
 

دخل رب االسرة * كم ىي الديون التي بذمتك لشركة الياتف: 6-5جدول رقم 
noitalubatssorC هاتف * دخل رب األسرة كم هً الدٌون التً بذمتك لشركة ال

12 38 42 22 8 122

9.8% 31.1% 34.4% 18.0% 6.6% 46.9%

5 35 30 20 10 100

5.0% 35.0% 30.0% 20.0% 10.0% 38.5%

1 12 10 7 30

3.3% 40.0% 33.3% 23.3% 11.5%

1 1

100.0% .4%

2 2

100.0% .8%

2 3 5

40.0% 60.0% 1.9%

20 85 87 49 19 260

7.7% 32.7% 33.5% 18.8% 7.3% 100.0%

ن 001 شٌكل أقل م

بٌن 001 و005 شٌكل

بٌن 005 و 0001 شٌكل

بٌن 0001 و 0002 شٌكل

بٌن 0002 و 0005 شٌكل

أكثر من 0005 شٌكل

دٌون كم ًه ال

تك ً بذم الت

لشركة الهاتف

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000 أكثر من 0005 شٌكل

دخل رب األسرة

 
 
 

 دخل رب األسرة* ما مدى رضاك عن سعر خدمة المياه: 7-5جدول رقم 
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noitalubatssorC مٌاه * دخل رب األسرة دى رضاك عن سعر خدمة ال ما م

6 47 38 21 6 118

5.1% 39.8% 32.2% 17.8% 5.1% 28.2%

12 28 32 22 6 100

12.0% 28.0% 32.0% 22.0% 6.0% 23.9%

10 28 31 21 9 99

10.1% 28.3% 31.3% 21.2% 9.1% 23.7%

8 26 13 6 3 56

14.3% 46.4% 23.2% 10.7% 5.4% 13.4%

11 15 15 2 2 45

24.4% 33.3% 33.3% 4.4% 4.4% 10.8%

47 144 129 72 26 418

11.2% 34.4% 30.9% 17.2% 6.2% 100.0%

متاز م

جٌد جدا

جٌد

مقبول

متدنً

اك دى رض ما م

عن سعر خدمة

مٌاه ال

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000

أكثر من

لكيش 5000

دخل رب األسرة

 
 
 

 دخل رب األسرة* ما مدى رضاك عن سعر خدمة الكيرباء: 8-5جدول رقم 

noitalubatssorC كهرباء * دخل رب األسرة دى رضاك عن سعر خدمة ال ما م

0 11 14 0 4 29

.0% 37.9% 48.3% .0% 13.8% 7.0%

3 11 10 5 0 29

10.3% 37.9% 34.5% 17.2% .0% 7.0%

14 34 19 19 4 90

15.6% 37.8% 21.1% 21.1% 4.4% 21.8%

10 40 29 17 10 106

9.4% 37.7% 27.4% 16.0% 9.4% 25.7%

18 47 57 30 6 158

11.4% 29.7% 36.1% 19.0% 3.8% 38.3%

45 143 129 71 24 412

10.9% 34.7% 31.3% 17.2% 5.8% 100.0%

متاز م

جٌد جدا

جٌد

مقبول

متدنً

اك دى رض ما م

عن سعر خدمة

كهرباء ال

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000

أكثر من

لكيش 5000

دخل رب األسرة

 
 
 
 

 دخل رب االسرة* ما مدى رضاك عن سعر خدمة الياتف الثابت:9-5جدول رقم 
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noitalubatssorC ة الهاتف الثابت * دخل رب األسرة دى رضاك عن سعر خدم ما م

5 32 29 11 4 81

6.2% 39.5% 35.8% 13.6% 4.9% 20.0%

5 21 25 20 0 71

7.0% 29.6% 35.2% 28.2% .0% 17.5%

13 26 26 19 11 95

13.7% 27.4% 27.4% 20.0% 11.6% 23.5%

11 44 30 17 3 105

10.5% 41.9% 28.6% 16.2% 2.9% 25.9%

10 18 17 4 4 53

18.9% 34.0% 32.1% 7.5% 7.5% 13.1%

44 141 127 71 22 405

10.9% 34.8% 31.4% 17.5% 5.4% 100.0%

متاز م

جٌد جدا

جٌد

مقبول

متدنً

اك دى رض ما م

عن سعر خدمة

ثابت هاتف ال ال

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000

أكثر من

لكيش 5000

دخل رب األسرة

 
 

 
دخل رب  االسرة *كم ىي الديون التي بذمتك لشركة المياه : 10-5جدول رقم 

noitalubatssorC اه * دخل رب األسرة ٌم كم هً الدٌون التً بذمتك لشركة ال

9 42 44 33 6 134

6.7% 31.3% 32.8% 24.6% 4.5% 38.2%

8 28 31 13 9 89

9.0% 31.5% 34.8% 14.6% 10.1% 25.4%

5 14 6 1 1 27

18.5% 51.9% 22.2% 3.7% 3.7% 7.7%

4 15 8 4 4 35

11.4% 42.9% 22.9% 11.4% 11.4% 10.0%

3 12 11 2 3 31

9.7% 38.7% 35.5% 6.5% 9.7% 8.8%

9 11 11 4 35

25.7% 31.4% 31.4% 11.4% 10.0%

38 122 111 57 23 351

10.8% 34.8% 31.6% 16.2% 6.6% 100.0%

ن 001 شٌكل أقل م

بٌن 001 و005 شٌكل

بٌن 005 و 0001 شٌكل

بٌن 0001 و 0002 شٌكل

بٌن 0002 و 0005 شٌكل

أكثر من 0005 شٌكل

دٌون كم ًه ال

تك ً بذم الت

اه لشركة الٌم

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000 أكثر من 0005 شٌكل

دخل رب األسرة

 
دخل رب االسرة *كم ىي ا لديون التي بذمتك لشركة الكيرباء : 11-5جدول رقم 
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noitalubatssorC كم هً الدٌون التً بذمتك لشركة الكهرباء * دخل رب األسرة

3 9 33 26 6 77

3.9% 11.7% 42.9% 33.8% 7.8% 21.5%

7 37 19 19 4 86

8.1% 43.0% 22.1% 22.1% 4.7% 24.0%

6 21 13 2 4 46

13.0% 45.7% 28.3% 4.3% 8.7% 12.8%

4 16 17 1 4 42

9.5% 38.1% 40.5% 2.4% 9.5% 11.7%

7 20 19 3 2 51

13.7% 39.2% 37.3% 5.9% 3.9% 14.2%

11 20 17 6 2 56

19.6% 35.7% 30.4% 10.7% 3.6% 15.6%

38 123 118 57 22 358

10.6% 34.4% 33.0% 15.9% 6.1% 100.0%

ن 001 شٌكل أقل م

بٌن 001 و005 شٌكل

بٌن 005 و 0001 شٌكل

بٌن 0001 و 0002 شٌكل

بٌن 0002 و 0005 شٌكل

أكثر من 0005 شٌكل

دٌون كم ًه ال

تك ً بذم الت

لشركة

كهرباء ال

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000 أكثر من 0005 شٌكل

دخل رب األسرة

 
 
 
 

دخل رب األسرة * كم ىي الديون التي بذمتك لشركة الياتف:12-5جدول رقم 
noitalubatssorC هاتف * دخل رب األسرة كم هً الدٌون التً بذمتك لشركة ال

12 38 42 22 8 122

9.8% 31.1% 34.4% 18.0% 6.6% 46.9%

5 35 30 20 10 100

5.0% 35.0% 30.0% 20.0% 10.0% 38.5%

1 12 10 7 30

3.3% 40.0% 33.3% 23.3% 11.5%

1 1

100.0% .4%

2 2

100.0% .8%

2 3 5

40.0% 60.0% 1.9%

20 85 87 49 19 260

7.7% 32.7% 33.5% 18.8% 7.3% 100.0%

ن 001 شٌكل أقل م

بٌن 001 و005 شٌكل

بٌن 005 و 0001 شٌكل

بٌن 0001 و 0002 شٌكل

بٌن 0002 و 0005 شٌكل

أكثر من 0005 شٌكل

دٌون كم ًه ال

تك ً بذم الت

لشركة الهاتف

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000 أكثر من 0005 شٌكل

دخل رب األسرة
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     والكيرباء والياتفالفئات القادرة والراغبة في الدفع لممياه:13-5جدول رقم 

  مجموع 5000أكثر من 5000-3000 3000-2000 2000-1000 1000اقل من  المٌاه

  (%38.2)134 (%4.5)6 (%24.6)33 (%32.8)44 (%31.3)42 (%6.7)9 ش100اقل من

100-500 8(9%) 28(31.5%) 31(34.8%) 13(14.6%( 9(10.1%) 89(25.4%)  

500-1000 5(18.5%) 14(51.9%) 6(22.2%) 1(3.7%) 1(3.7%) 27(7.7%)  

1000-2000 4(11.4%) 15(42.9%) 8(22.9%) 4(11.4%) 4(11.4%) 35(10%)  

2000-5000 3(9.7%) 12(38.7%) 11(35.5%) 2(6.5%) 3(9.7%) 31(8.8%)  

  (%10)35 0 (%11.4)4 (%31.4)11 (%31.4)11 (%25.7)9 5000أكثر من

  (%100)351 (%6.6)23 (%16.2)57 (%31.6)111 (%34.8)122 (%10.8)38 مجموع

        

 (%14.5)51 المٌاه
غٌر قادر 

       وراغب

       قادر وراغب (23.6%)83 

     غٌر قادر وغٌر راغب (31.0%)109 

 108(30.8%) 
قادر وغٌر 

       راغب

                

  مجموع 5000أكثر من 5000-3000 3000-2000 2000-1000 1000اقل من  الكهرباء

  (%21.5)77 (%7.8)6 (%33.8)26 (%42.9)33 (%11.7)9 (%3.9)3 ش100اقل من

100-500 7(8.1%) 37(43%) 19(22.1%) 19(22.1%) 4(4.7%) 86(24%)  

500-1000 6(13%) 21(45.7%) 13(28.3%) 2(4.3%) 4(8.7%) 46(12.8%)  

1000-2000 4(9.5%) 16(38.1%) 17(40.5%) 1(2.4%) 4(9.5%) 42(11.7%)  

2000-5000 7(13.7%) 20(39.2%) 19(37.3%) 3(5.9%) 2(3.9%) 51(14.2%)  

  (%15.6)56 (%3.6)2 (%10.7)6 (%30.4)17 (%35.7)20 (%19.6)11 5000أكثر من

  (%100)358 (%6.1)22 (%15.9)57 (%33)118 (%34.4)123 (%10.6)38 مجموع

               

 (%3.4)12 الكهرباء
غٌر قادر 

       وراغب

       قادر وراغب (18.1%)65 

     غٌر قادر وغٌر راغب (41.6%)149 

 132(36.8%) 
قادر وغٌر 

       راغب
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  مجموع 5000أكثر من 5000-3000 3000-2000 2000-1000 1000اقل من  الهاتف

  (%46.9)122 (%6.6)8 (%18)22 (%34.4)42 (%31.1)38 (%*.9)12 ش100اقل من

100-500 5(5%) 35(35%) 30(30%) 20(20%) 10(10%) 100(38.5%)  

500-1000 1(3.3%) 12(40%) 10(33%) 7(23.3%) 0 30(11.5%)  

1000-2000 0 0 0 0 1(100%) 1(0.4%)  

2000-5000 0 0 2(100%) 0 0 2(0.8%)  

  (%1.9)5 0 0 (%60)3 0 (%40)2 5000أكثر من

  (%100)260 (%7.3)19 (%18.8)49 (%33.5)87 (%32.7)85 (%7.7)20 مجموع

        

 (%19.2)50 الهاتف
غٌر قادر 

       وراغب

       قادر وراغب (%.27)72 

     غٌر قادر وغٌر راغب (20.7%)54 

 83(32%) 
قادر وغٌر 

       راغب

                

   UNWILLING WILLING  هاتف كهرباء مٌاه  

  (%19.2)50 (%3.4)12 (%14.5)51 غٌر قادر وراغب

 W;108(30.8%) W(83; 23.6%) 

ABLE  

E;132(36.8%) E(65;18.1%) 

P;83(32%) P( 72;27%) 

  (%.27)72 (%18.1)65 (%23.6)83 قادر وراغب

W;109(31.0%)  W(51(14.5%) 

UNALBE 

E;149(41.6% E(12:3.4%) 

P;54(20.7%) P(50:19.2%) 

غٌر قادر وغٌر 
     (%20.7)54 (%41.6)149 (%31.0)109 راغب

     (%32)83 (%36.8)132 (%30.8)108 قادر وغٌر راغب

 

 

 

 

 



 

101 
 

معامل ارتباط بيرسون : 14-5جدول رقم 
المستقمة األخرى  مع كل من المتغيرات (34المتغير رقم )والكيرباء  (33المتغير رقم )ديون المياه 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِزغ١ش 

 سلُ  

 Sig 2 tails اعُ اٌّزغ١ش

 

Significant or 

non sig & level 

Person corr. factor 

 وٙشثبء ١ِبٖ وٙشثبء ١ِبٖ وٙشثبء ١ِبٖ  

 - N.S N.S 0.035 - 0.509 اٌدٕظ 1

N.S* N.S (0.002-) - 0.977 اٌؼّش 2  - 

 - N.S N.S 0.076 - 0.153 اٌحبٌخ االخزّبػ١خ 3

 N.S S/0.05 0.087 0.134 0.012 0.087 حدُ األعشح 4

-N.S S/0.05 0.040 0.048 0.104 0.455 ٍِى١خ إٌّضي 5  

 S/0.01 S/0.01 0.317 0.252 0.000 0.000 ِىبْ اٌغىٓ 6

-S/0.01 S/0.05 0.01 0.133 0.014 0.000 اٌّحبفظخ 7  

-S/0.01 S/0.01 0.141 0.000 0.008 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ 8  0.211-  

 -- N.S N.S -(0.003) -- 0.951 خٕظ اٌّؼ١ً 9

 S/0.01 S/0.01 0.141 0.157 0.003 0.008 لطبع اٌؼًّ 10

-S/0.01 S/0.01 -(0.163) 0.253 0.000 0.002 دخً سة األعشح 11  

 -- N.S N.S 0.022 -- 0.684 ػًّ اٌضٚخخ 12

 -- N.S N.S 0.160 -- 0.187 لطبع ػًّ اٌضٚخخ 13

 -- N.S N.S 0.022 -- 0.684 أعشح/ػذد اٌؼب١ٍِٓ 14

36/

39 

 N.S S/0.05 0.027 0.123 0.019 0.619 ن/ ١ِبٖ/خٛدح/سػب 

37/

40 

 S/0.05 N.S 0.112 0.061 0.255 0.038 ن/ ١ِبٖ/عؼش/سػب

38/

41 

   N.S N.S   ن/١ِبٖ/اعزّشاس/سػب
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-5رقم  جدول 

مع كل من المتغيرات المستقمة األخرى  (35المتغير رقم )معامل ارتباط بيرسون ديون االتصاالت :15

ِزغ١ش 

 سلُ  

 Sig 2 اعُ اٌّزغ١ش

tails 

Significant or 

non& level 

ِؼبًِ اسرجبؽ 

 ث١شعْٛ

  -- N.S -- 

 -- N.S -- اٌدٕظ 1

0.035 اٌؼّش 2  S/0.05 (0.130-)  

 -- N.S -- اٌحبٌخ االخزّبػ١خ 3

  N.S  حدُ األعشح 4

  N.S  ٍِى١خ إٌّضي 5

  N.S  ِىبْ اٌغىٓ 6

  N.S  اٌّحبفظخ 7

  N.S  اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ 8

  N.S  خٕظ اٌّؼ١ً 9

  N.S  لطبع اٌؼًّ 10

  N.S  دخً سة األعشح 11
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  N.S  ػًّ اٌضٚخخ 12

  N.S  لطبع ػًّ اٌضٚخخ 13

 -- N.S -- أعشح/ػذد اٌؼب١ٍِٓ 14

 -- N.S --  اٌٙبرف/خٛدح/سػب  42

 -- N.S --  اٌٙبرف/عؼش/سػب 43

0.007 سػب اعزّشاس اٌٙبرف 44  S/0.01 0.234 

الرغبة في الدفع القدرة عمى الدفع  
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عوامل القدرة والرغبة وعبلقتيا بحجم الديون لمخدمات من خبلل تحميل معامل : 17-5جدول رقم 
 االرتباط

المياه 

والكيرباء 

واالتصاالت 

الفاتورة مرتفعة مقارنة مع الدخل - 1

ارتفاع الديون المتراكمة حاليا - 2

تزامن وصول الفواتير مع بعضيا - 3

عدم وصول الفواتير بوقت مناسب - 4

فائدة تأخير عمى الديون السابقة - 5

غياب القانون - 1

التوقع في الحصول عمى إعفاءات - 2

عدم مطالبة المزود بالديون - 3

عدم الرغبة في الدفع - 4

تشجيع اآلخرين عمى عدك الدفع - 5

   Sig. 2 tails Significant & level Person corr. 

A/W V 

NO. 

١ِبٖ  اٌّزغ١ش

v33 

 وٙشثبء

v 34 

 ٘برف

v35 

١ِبٖ 

v33 

 وٙشثبء

v 34 

 ٘برف

v35 

١ِبٖ 

v33 

 وٙشثبء

v 34 

 ٘برف

v35 
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 المتغيرات المستقمة وتأثيرىا عمى ديون الخدمات العامة: 18-5جدول رقم 

A /V49 

/V59 

/V69 

 اٌفبرٛسح 

ِشرفؼخ 

ِمبسٔخ ِغ 

 اٌذخً

-- 0.033 -- N.S S/0.05 N.S -- -.115 -- 

A V50/ 

V60/ 

V70/ 

ػذَ ٚطٛي 

اٌفٛار١ش فٟ 

ِٛاػ١ذ 

 ِٕبعجخ

.022 .011 .014 S/0.05 S/0.05 S/0.05 .126 .138 -.160 

A V52/ 

V62/ 

V72/ 

اسرفبع 

اٌذ٠ْٛ 

اٌّزشاوّخ 

 حب١ٌب

 

.000 .000 .001 S/0.01 S/0.01 S/0.01 -.240 -.215 -.221 

A V55/ 

V65/ 

V75/ 

رضآِ 

ٚطٛي 

اٌفٛار١ش ِغ 

ثؼؼٙب 

 اٌجؼغ

.001 .005 .352 S/0.01 S/0.01 N.S -.183 -.152 -.062 

A V58/ 

V68/ 

V78/ 

فشع فبئذح 

رأخ١ش ػٍٝ 

اٌذ٠ْٛ 

 اٌغبثمخ

.000 .001 .469 S/0.01 S/0.01 N.S -.198 -.185 -.048 

W V51/ 

V61/ 

V71/ 

اٌزٛلغ فٟ 

اٌحظٛي 

ػٍٝ 

 إػفبءاد

-- .329 .042 N.S N.S S/0.05 -- -.054 -.133 

W V53/ 

V63/ 

V73/ 

رشد١غ 

ا٢خش٠ٓ 

ػٍٝ ػذَ  

 اٌذفغ

-- .356 .104 N.S N.S N.S -- .050 -.107 

W V54/ 

V64/ 

V74/ 

ػذَ اٌشغجخ 

 فٟ اٌذفغ

 

-- 0.014 .623 N.S S/0.05 N.S -- .134 .033 

W V56/ 

V66/ 

V76 

٘ٛ غ١بة 

 اٌمبْٔٛ

 

-- .005 .276 N.S S/0.01 N.S -- .154 -.071 

W V57/ 

V67/ 

V77/ 

ػذَ ِطبٌجخ 

اٌششوخ 

 ثبٌذ٠ْٛ

 

-- .504 .002 N.S N.S S/0.01 -- -.037 -.207 
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 مبلحظات الياتف الكيرباء المياه  

  ال يؤثر يؤثر ال يؤثر يؤثر ال يؤثر يؤثر المتغير الرقم

   )-( X   )-( العمر 1

  X +   X  حجم األسرة 2

  X )-(   X  ممكية المنزل 3

انظر المبلحظة  X   +  + مكان السكن 4

1 

 2انظر المبلحظة X   )-(  )-( المحافظة 5

  X   )-(  )-( المؤىل العممي 6

  X   +  + قطاع العمل 7

  X   )-(  )-( دخل األسرة  8

  X )-(   X  الرضا عن الجودة 9

  X  X   + الرضا عن السعر 10

   + X  X  االستمرارية/الرضا 11

مخيم- 3, قرية- 2, مدينة- 1ترتيب الباحث لمكان السكن : 1مبلحظة   

- 8جنين - 7 نابمس 6أريحا - 5رام اهلل - 4القدس - 3الخميل - 2بيت لحم - 1ترتيب المحافظات : 2مبلحظة 
سمفيت- 10قمقيمية - 9طولكرم   
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 عوامل القدرة عمى الدفع وعبلقتيا بديون الخدمات: 19-5جدول رقم 

  الياتف الكيرباء المياه  

 مبلحظات ال يؤثر يؤثر ال يؤثر يؤثر ال يؤثر يؤثر العامل الرقم

قيمة الفاتورة مرتفعة  1

 مع بالنسبة لمدخل

 X )-(   X  

عدم وصول الفواتير  2

 في مواعيد مناسبة

+  +  )-(   

ارتفاع الديون  3

 المتراكمة حاليا

)-(  )-(  )-(   

تزامن وصول الفواتير  4

 مع بعضيا

)-(  )-(   X  

فرض فائدة تأخير  5

 عمى الديون

)-(  )-(   X  
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عوامل والرغبة في الدفع وعبلقتيا بديون الخدمات : 20-5جدول رقم 

  الياتف الكيرباء المياه  

 مبلحظات ال يؤثر يؤثر ال يؤثر يؤثر ال يؤثر يؤثر العامل الرقم

التوقع في  1

الحصول عمى 

 إعفاءات

 X  X )-(   

تشجيع اآلخرين  2

 عمى عدم الدفع

 X  X  X  

عدم الرغبة في  3

 الدفع

 X +   X  

  X )-(   X  غياب القانون 4

عدم مطالبة  5

 الشركة بالديون

 X  X )-(   
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الفصل السادس 

 

 

 :النتائج والتوصيات

 

 :نتائج الدراسة: 6-1
من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة انيا خمصت إلى مجموعة من النتائج منيا ما ىو متعمق 

بالمستيمك ومنيا ما ىو متعمق بالخدمة ذاتيا أو المزود ليذه الخدمة حيث أن تأثير خصائص العينة يتراوح 

بين مؤثر بشكل سمبي أو ايجابي أو غير مؤثر أما العوامل الخاصة بقدرة أو رغبة المستيمك في الدفع فيي 

فقد تفاوت تأثيرىا سواء باالتجاه أو الدرجة كما ىو موضح في تحميل النتائج اإلحصائية في الفصل , كذلك

أما المؤسسات المزودة فإنيا بحاجة إلى األخذ بعين االعتبار مجموعة من , الخامس من ىذه الدراسة

العوامل والمتغيرات التي تم بحثيا واتجاىات تأثيرىا لبلستفادة منيا في إدارة الطمب عمى ىذه الخدمات 

فقد بينت الدراسة , بطريقة تؤدي إلى تفعيل التحصيل وتقميل العجز المالي الذي تعانيو ىذه المؤسسات

تأثير كل من العمر والدخل ومستوى التعميم وترتيب المحافظات تأثيرا سمبيا عمى حجم ديون المياه بينما 
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تؤثر ممكية المنزل والمؤىل العممي والدخل وترتيب المحافظات سمبيا عمى ديون الكيرباء ويؤثر العمر فقط 

. سمبيا عمى ديون االتصاالت

يؤثر كل من حجم األسرة ومكان السكن وقطاع العمل ورضا المستيمك ايجابيا عمى ديون الكيرباء بينما 

يؤثر مكان السكن والرضا عن سعر المياه وقطاع العمل عمى ديون المياه وتؤثر ايجابيا استمرارية الياتف 

. عمى ديون االتصاالت

وبالتالي فان ليس ىناك تأثير لكل من العمر والرضا عن السعر والرضا عن االستمرارية ديون الكيرباء 

وليس ىناك تأثير لكل من حجم األسرة وممكية المنزل ومكان السكن وترتيب المحافظات ورضا المستيمك 

عن الجودة وعن السعر وقطاع العمل عمى ديون الياتف وكذلك ال يؤثر كل من حجم األسرة وممكية المنزل 

 .ورضا المستيمك عن جودة خدمات المياه رضاه عن االستمرارية عمى ديون المياه

ال يؤثر عمى يؤثر إيجابا عمى يؤثر سمبا عمى المتغير الرقم 
كيرباء -- مياه وىاتف العمر  1
مياه وىاتف الكيرباء -- حجم األسرة  2
مياه وىاتف -- الكيرباء ممكية المنزل  3
ىاتف مياه وكيرباء -- مكان السكن  4
ىاتف --- مياه وكيرباء مستوى التعميم  5
ىاتف  مياه وكيرباء دخل األسرة  6
ىاتف مياه وكيرباء -- قطاع العمل  7
ىاتف -- مياه وكيرباء ترتيب المحافظات  8
مياه وىاتف الكيرباء -- الرضا عن الجودة  9

كيرباء وىاتف مياه -- الرضا عن السعر  10
مياه وكيرباء ىاتف --  االستمرارية /رضا 11
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أما تأثير عوامل القدرة والرغبة عمى ديون الخدمات العامة 
عوامل القدرة والرغبة 

يؤثر كل من الدخل وارتفاع الديون وغياب القانون بشكل سمبي عمى ديون الكيرباء ويؤثر بشكل سمبي 
كذلك التوقع في الحصول عمى إعفاءات وتشجيع اآلخرين عمى عدم الدفع عمى ديون الياتف   

يؤثر كل من ارتفاع الديون الحالية وعدم وصول الفواتير في مواعيد مناسبة وفائدة التأخير عمى الديون 
السابقة وعدم الرغبة في الدفع تأثيرا ايجابيا عمى ديون الكيرباء ويؤثر كل من ارتفاع الديون الحالية وعدم 

وصول الفواتير في مواعيد مناسبة وفائدة التأخير عمى الديون السابقة تأثيرا ايجابيا عمى ديون المياه 
ولم يكن ىناك تأثير لبقية العوامل عمى ديون الخدمات الثبلث باستثناء تأثيراتيا حيث ذكر في النقطتين 

.    أعبله2و1
يؤثر إيجابا يؤثر سمبا عمى المتغير الرقم 

عمى 
ال يؤثر عمى 

 عوامل القدرة  
مياه وىاتف -- كيرباء الفاتورة مرتفعة مقارنة مع الدخل  1
ىاتف مياه وكيرباء -- ارتفاع الديون المتراكمة حاليا  2
ىاتف -- مياه وكيرباء تزامن وصول الفواتير مع بعضيا  3
ىاتف مياه وكيرباء -- عدم وصول الفواتير بوقت مناسب  4
ىاتف مياه وكيرباء -- فائدة تأخير عمى الديون السابقة  5
 عوامل الرغبة  
مياه وىاتف -- كيرباء غياب القانون  1
مياه وكيرباء -- الياتف التوقع في الحصول عمى إعفاءات  2
ىاتف -- مياه وكيرباء عدم مطالبة المزود بالديون  3
مياه وىاتف الكيرباء -- عدم الرغبة في الدفع  4
مياه وكيرباء -- الياتف تشجيع اآلخرين عمى عدك الدفع  5

 

 

:        أنANOVAوبينت نتائج التحميل األحادي 
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ىناك تأثير لرضا المستيمك عن أسعار الخدمات العامة عمى قرار إنفاق األسرة الفمسطينية في الضفة 

. وخصوصا المياه والكيرباء (المياه والكيرباء والياتف )الغربية عمى الخدمات العامة

ىناك تأثير لرضا المستيمك عن جودة الخدمات العامة عمى قرار إنفاق األسرة الفمسطينية في الضفة 

. وأكثر الكيرباء (المياه والكيرباء والياتف )اإلنفاق عمى الخدمات العامة, الغربية

ىناك تأثير لدخل األسرة عمى قرار عدم إنفاق األسرة الفمسطينية في الضفة الغربية عمى الخدمات 

ىناك تأثير لعدد أفراد األسرة عمى قرار عدم .في كل من الكيرباء والياتف (المياه والكيرباء والياتف )العامة

وخصوصا  (المياه والكيرباء والياتف )إنفاق األسرة الفمسطينية في الضفة الغربية عمى الخدمات العامة

. الكيرباء

ىناك تأثير المؤىل العممي عمى قرار عدم إنفاق األسرة الفمسطينية في الضفة الغربية عمى الخدمات 

وخصوصا بين المذين ال يقرءون وال يكتبون والحاصمين عمى تعميم  (المياه والكيرباء والياتف )العامة

. ابتدائي فقط

ىناك تأثير مكان السكن عمى قرار عدم إنفاق األسرة الفمسطينية في الضفة الغربية عمى الخدمات 

. (المياه والكيرباء والياتف )العامة

ىناك شبو إجماع عمى السياسات واآلليات المقترحة في الدراسة لترشيد االستيبلك وتفعيل التوعية المتعمقة 

. بالسموكيات المساعدة لترشيد االستيبلك

بناءا عمى النتائج التي حصمت عمييا الدراسة فان الديون عمى المشتركين تشكل احد أسباب مشكمة العجز 

المالي لدى الشركات التي تزود الخدمات العامة 



 

113 
 

حجم الدون يعود إلى ارتفاع االستيبلك وعدم مرافقة ذلك بزيادة في التسديد  وبالتالي فانو احد أسباب 

 .العجز الموجود والذي يعزى إلى عدة عوامل منيا اإلدارة واإلنتاجية والفاقد

 التوصيات 6-2
 بناءا عمى نتائج الدراسة والخبلصة العامة التي خرج بيا الباحث فقد تم الوصول لمتوصيات التالية والتي 

: يمكن أن تسيم في حل مشكمة العجز المالي الذي يعانيو المزودون لمخدمات العامة بيدف
 

تفعيل التحصيل : أوال
 
إدارة الطمب عمى الخدمات العامة بطرق تؤدي إلى تفعيل التحصيل وبالتالي اإلسيام في تقميل العجز - 1

 :كأحد األسباب الرئيسية ليذا العجز من خبلل
: (احد وسائل تقميل الديون )وضع برامج محددة خاصة باليات التحفيز عمى الدفع موجية لممستيمك - 
األسر التي يعيميا أصحاب الفئات العمرية األقل ىم اقل إقباال عمى الدفع  : الفئات العمرية- 1
ترافق المؤىل العممي األقل إقباال اقل عمى الدفع : المؤىل العممي- 2
بعض فئات الدخل ال تقوم بالدفع لعدم قدرتيا بينما أخرى لعدم رغبتيا اعتمادا عمى : فئات الدخل- 3

. مرافقة عوامل أخرى مثل التعميم أو مكان السكن
ىناك فرق واضح في حجم الديون بين مشتركي المدن والقرى والمخيمات : مكان السكن- 4
.   يختمف حجم الديون باختبلف قطاع عمل رب األسرة: قطاعات العمل- 5
 
ترشيد االستيالك : ثانيا

  (االستبانة) وضع برامج محددة خاصة بترشيد االستيبلك موجو لتطبيق اآلليات المقترحة٭
: (احد وسائل تقميل الديون )

حجم األسرة  - 1
رضا المستيمك عن الجودة - 2
رضا المستيمك عن األسعار - 3
مكان السكن - 4
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تقميل النفقات : ثالثا
العمل عمى معالجة أسباب العجز األخرى باإلضافة لمديون مثل األسباب اإلدارية والفنية والقانونية - 
:  إدارة المؤسسات المزودة بشكل فاعل من خبلل خفض التكاليف بواسطة:أسباب اإلدارية- 
. تقميل النفقات غير الضرورية من خبلل االستخدام األفضل لمموارد البشرية- 1
. وضع آليات عمل نموذجية قابمة لمتطبيق في عممية االنفاق عمى التطوير والصيانة- 2
   .  استخدام الموارد المادية التي يممكيا المزودون بفاعمية أعمى لتقميل التكاليف- 3

:  أسباب الفنية- 
. بناء أنظمة مراقبة ووسائل صيانة لتقميل الفاقد كسبب أساسي الرتفاع التكاليف- 1
: أسباب قانونية- 
تفعيل دور القانون وخمق آليات تعاون مع الجيات القانونية الستخدام القانون لصالح تحسين - 1

. الخدمات العامة وتطوير أداء مؤسساتيا
 

   
انتيت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: قائمة المراجع بالمغة العربية 7-1
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:  الممحقات

 ---------------------------------------

:  الجداول8-1

( 1)جدول رقم 
 في محافظات الضفة تجدول توزيع السكان واألسر واالستبيانا

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػذد اٌغىبْ  إٌّطمخ

1999 

ِؼذي 

حدُ 

 األعشح

ػذد %  ػذد األعش

 األعش

ػذد 

اعزّبساد 

 ِٓ500 

 54 10.75 32990 6.3 207837 خ١ٕٓ

 10 1.95 5976 6.3 37650 ؽٛثبط

 35 7.10 21806 6.3 137381 ؽٛي وشَ

 20 3.86 11842 6.3 74605 لٍم١ٍ١خ

 13 2.50 7935 6.3 49993 عٍف١ذ

 69 13.80 42484 6.3 267650 ٔبثٍظ

 57 11.40 35150 6.3 221436 ساَ هللا

 88 17.75 54405 6.3 342756 اٌمذط

 10 1.75 5373 6.3 33849 أس٠حب

 37 7.30 22410 6.3 141187 ث١ذ ٌحُ 

 107 21.50 66395 6.3 418293 اٌخ١ًٍ

 498 99.66 306766 6.3 1932637 اٌّدّٛع



 

118 
 

 
المحافظة التي تسكن بيا ومصدر الحصول عمى المياه : 2جدول رقم 

noitalubatssorC اه ٌم المحافظة التً تسكن بها * مصدر الحصول على ال

27 31 1 59

45.8% 52.5% 1.7% 15.4%

42 5 6 53

79.2% 9.4% 11.3% 13.8%

19 6 2 27

70.4% 22.2% 7.4% 7.0%

37 24 3 64

57.8% 37.5% 4.7% 16.7%

6 1 1 8

75.0% 12.5% 12.5% 2.1%

23 3 26

88.5% 11.5% 6.8%

49 6 14 69

71.0% 8.7% 20.3% 18.0%

18 3 21

85.7% 14.3% 5.5%

40 2 42

95.2% 4.8% 10.9%

14 1 15

93.3% 6.7% 3.9%

275 79 30 384

71.6% 20.6% 7.8% 100.0%

بٌت لحم

ل ٌل الخ

القدس

أرٌحا

رام هللا

نابلس

ن جٌن

كرم طول

ٌة قلقٌل

ٌت سلف

محافظة الًت ال

ها كن ب تس

ٌة لد الب ه ا سلطة مٌ أخرى

اه ٌم مصدر الحصول على ال
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انقطاع انذي يعمم به رب األسزة ودخم رب االسزة :  3جدول رقم 

noitalubatssorC ل * دخل رب األسرة مل به رب األسرة -المٌع ٌع القطاع الذي 

13 44 49 36 18 160

8.1% 27.5% 30.6% 22.5% 11.3% 38.6%

3 51 47 17 4 122

2.5% 41.8% 38.5% 13.9% 3.3% 29.5%

11 19 20 9 2 61

18.0% 31.1% 32.8% 14.8% 3.3% 14.7%

5 20 8 8 2 43

11.6% 46.5% 18.6% 18.6% 4.7% 10.4%

11 8 2 21

52.4% 38.1% 9.5% 5.1%

4 2 1 7

57.1% 28.6% 14.3% 1.7%

47 144 125 72 26 414

11.4% 34.8% 30.2% 17.4% 6.3% 100.0%

اص الخ

كومً الح

صاحب عمل

حكومً غٌر ال

بدون عمل

ٌت ربة ب

طاع الذي الق

مل به رب ٌع

ل مٌع األسرة -ال

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000 أكثر من 0005 شٌكل

دخل رب األسرة

 
 

 

االسزة  دخم رب األسزة وعدد انعامهيه مه أفزاد: 4جدول رقم 

noitalubatssorC ر األب واألم ن أفراد األسرة ٌغ دخل رب األسرة * عدد العاملٌن م

26 13 5 44

59.1% 29.5% 11.4% 10.7%

99 31 14 144

68.8% 21.5% 9.7% 35.0%

93 25 10 1 129

72.1% 19.4% 7.8% .8% 31.3%

61 5 3 69

88.4% 7.2% 4.3% 16.7%

17 5 3 1 26

65.4% 19.2% 11.5% 3.8% 6.3%

296 79 35 2 412

71.8% 19.2% 8.5% .5% 100.0%

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و 0002 شٌكل

ٌبن 1002 و 0003 شٌكل

بٌن 1003 و 0005 شٌكل

ثر من 0005 شٌكل أك

دخل رب

األسرة

ال أحد واحد فقط ٌن فقط اثن ن ثر من اثٌن أك

لٌن من أفراد األسرة غٌر األب واألم عام عدد ال
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ِىبْ اٌغىٓ ٍِٚى١خ اٌغىٓ :  5خذٚي سلُ 

 

noitalubatssorC ت مكان السكن * تسكن ٌب

171 50 221

77.4% 22.6% 52.1%

154 11 165

93.3% 6.7% 38.9%

33 5 38

86.8% 13.2% 9.0%

358 66 424

84.4% 15.6% 100.0%

مدٌنة

قرٌة

ٌم مخ

كان السكن م

ملك تأجر مس

كن بٌت تس

 
 

 

عدد أفزاد األسزة ودخم رب االسزة : 6جدول رقم  

 

noitalubatssorC عدد أفراد األسرة * دخل رب األسرة

8 12 13 3 36

22.2% 33.3% 36.1% 8.3% 8.7%

7 16 21 8 3 55

12.7% 29.1% 38.2% 14.5% 5.5% 13.3%

2 23 24 13 4 66

3.0% 34.8% 36.4% 19.7% 6.1% 16.0%

5 28 23 14 3 73

6.8% 38.4% 31.5% 19.2% 4.1% 17.7%

25 64 45 32 16 182

13.7% 35.2% 24.7% 17.6% 8.8% 44.2%

47 143 126 70 26 412

11.4% 34.7% 30.6% 17.0% 6.3% 100.0%

اثنان فقط

ط ثالثة فق

أربعة فقط

خمسة فقط

أكثر من ستة

عدد أفراد

األسرة

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000 أكثر من 0005 شٌكل

دخل رب األسرة
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انديىن انتي بذمتك نشزكة انمياه ودخم رب األسزة : 7جدول رقم  

noitalubatssorC اه * دخل رب األسرة ٌم كم هً الدٌون التً بذمتك لشركة ال

9 42 44 33 6 134

6.7% 31.3% 32.8% 24.6% 4.5% 38.2%

8 28 31 13 9 89

9.0% 31.5% 34.8% 14.6% 10.1% 25.4%

5 14 6 1 1 27

18.5% 51.9% 22.2% 3.7% 3.7% 7.7%

4 15 8 4 4 35

11.4% 42.9% 22.9% 11.4% 11.4% 10.0%

3 12 11 2 3 31

9.7% 38.7% 35.5% 6.5% 9.7% 8.8%

9 11 11 4 35

25.7% 31.4% 31.4% 11.4% 10.0%

38 122 111 57 23 351

10.8% 34.8% 31.6% 16.2% 6.6% 100.0%

ن 001 شٌكل أقل م

بٌن 001 و005 شٌكل

بٌن 005 و 0001 شٌكل

بٌن 0001 و 0002 شٌكل

بٌن 0002 و 0005 شٌكل

أكثر من 0005 شٌكل

دٌون كم ًه ال

تك ً بذم الت

اه لشركة الٌم

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000 أكثر من 0005 شٌكل

دخل رب األسرة

 
 

كم هي انديىن انتي بذمتك نشزكة انكهزباء ودخم رب  األسزة : 8جدول رقم 

noitalubatssorC كم هً الدٌون التً بذمتك لشركة الكهرباء * دخل رب األسرة

3 9 33 26 6 77

3.9% 11.7% 42.9% 33.8% 7.8% 21.5%

7 37 19 19 4 86

8.1% 43.0% 22.1% 22.1% 4.7% 24.0%

6 21 13 2 4 46

13.0% 45.7% 28.3% 4.3% 8.7% 12.8%

4 16 17 1 4 42

9.5% 38.1% 40.5% 2.4% 9.5% 11.7%

7 20 19 3 2 51

13.7% 39.2% 37.3% 5.9% 3.9% 14.2%

11 20 17 6 2 56

19.6% 35.7% 30.4% 10.7% 3.6% 15.6%

38 123 118 57 22 358

10.6% 34.4% 33.0% 15.9% 6.1% 100.0%

ن 001 شٌكل أقل م

بٌن 001 و005 شٌكل

بٌن 005 و 0001 شٌكل

بٌن 0001 و 0002 شٌكل

بٌن 0002 و 0005 شٌكل

أكثر من 0005 شٌكل

دٌون كم ًه ال

تك ً بذم الت

لشركة

كهرباء ال

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000 أكثر من 0005 شٌكل

دخل رب األسرة
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كم هي انديىن انتي بذمتك نشزكة انهاتف ودخم رب االسزة : 9جدول رقم 

 

 

noitalubatssorC هاتف * دخل رب األسرة كم هً الدٌون التً بذمتك لشركة ال

12 38 42 22 8 122

9.8% 31.1% 34.4% 18.0% 6.6% 46.9%

5 35 30 20 10 100

5.0% 35.0% 30.0% 20.0% 10.0% 38.5%

1 12 10 7 30

3.3% 40.0% 33.3% 23.3% 11.5%

1 1

100.0% .4%

2 2

100.0% .8%

2 3 5

40.0% 60.0% 1.9%

20 85 87 49 19 260

7.7% 32.7% 33.5% 18.8% 7.3% 100.0%

ن 001 شٌكل أقل م

بٌن 001 و005 شٌكل

بٌن 005 و 0001 شٌكل

بٌن 0001 و 0002 شٌكل

بٌن 0002 و 0005 شٌكل

أكثر من 0005 شٌكل

دٌون كم ًه ال

تك ً بذم الت

لشركة الهاتف

ن 0001 شٌكل أقل م

بٌن 1001 و

لكيش 2000

ٌبن 1002 و

لكيش 3000

بٌن 1003 و

لكيش 5000 أكثر من 0005 شٌكل

دخل رب األسرة
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 (أ)شكل رقم

 
 

 (ب)شكل رقم
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:  االستبانة8-2

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة القــــدس

 معيد الدراسات العميا

كمية اإلدارة واالقتصاد 
 

 ....أختي / أخي

السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 
 فالباحث يقوم بدراسة حول
في الضفة  (المياه والكيرباء والياتف )محددات قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى الخدمات العامة

 الغربية من وجية نظر المستيمك

 
الرجاء اإلجابة عمى , وىذه الدراسة جزء من متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في إدارة اإلعمال

عمما بان البيانات الواردة فييا ستبقى سرية وإلغراض ,األسئمة الواردة في ىذه االستبانة بموضوعية
 البحث العممي فقط

 شاكرا لكا حسا تشاولكاا
 

سميمان أبو مفرح : الباحث
2006 
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تعاني المؤسسات المزودة لمكيرباء والمياه من عجز متزايد ومستمر يعزى لعدة أسباب من 
أىميا عدم قيام المشتركين بتسديد قيمة االستيبلك من ىذه الخدمات فما ىي أسباب عدم قيام 

المشتركين بتسديد قيمة االستيبلك وعبلقة ذلك بقدرتيم عمى الدفع أو رغبتيم أو عدم رغبتيم في 
وتيدف الدراسة إلى معرفة األسباب . الدفع أو بسبب تآكل األجور أو تأخر الحصول عمى الرواتب

أما األىداف المحددة , والمحددات التي تقف وراء قرار إنفاق األسرة الفمسطينية عمى ىذه الخدمات
 :ليذه الدراسة فيي

 معرفة العوامل التي تقف وراء حجم استيبلك الكيرباء والمياه واالتصاالت -6

معرفة العوامل واألسباب التي تقف وراء عدم قدرة المستيمك عمى الدفع  - 2 
 معرفة العوامل واألسباب التي تقف وراء عدم رغبة المستيمك في الدفع -3 

 .إعداد قاعدة بيانات ومعمومات لمساعدة المؤسسات المختصة وصناعة القرار- 4 

ترشيد االستيبلك واإلنفاق االستيبلكي ومساعدة األسرة الفمسطينية في التأقمم وترشيد - 5 
 االستيبلك

ومن المتوقع أن يصدر عن ىذه الدراسة توصيات منيا ما يتعمق بترشيد االستيبلك وما يتعمق منيا 
بمساعدة شركات الجيات المزودة ليذه الخدمات لتحسين كفاية التحصيل لمفواتير ويتوقع كذلك أن 

. يتم تحديد األسباب التي تتعمق بالفجوة بين االستيبلك والتسديد لقيمة ىذه الخدمات
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 ث١بٔبد شخظ١خ: اٌمغُ األٚي- 

 

:  فٟ اٌّشثغ اٌّخظض ٌإلخبثخ اٌزٟ رشا٘ب ِٕبعجخ ٌألعئٍخ أدٔبٖ اٌشخبء ٚػغ إشبسح

 أٔثٝ       -                            2أ روش       : اٌدٕظ- 1 .1

: اٌفئخ اٌؼّش٠خ .2

  فّب فٛق58  4 - ِٓ58 إٌٝ  3 - ِٓ44 44 إٌٝ  2 - ِٓ31 30 إٌٝ 17ِٓ  - 1     

:  اٌحبٌخ االخزّبػ١خ .3

ِٕفظً  -   5ح    /أسًِ-       4ح /ِطٍك-     3ءػضثب/أػضة-   2ح   /ِزضٚج- 1    

: ػذد أفشاد األعشح .4

   خّغخ فمؾ -     4أسثؼخ فمؾ  -      3ثالثخ فمؾ   -   2اثٕبْ فمؾ      - 1    

    أوثش ِٓ عزخ - 5     

 رغىٓ ث١ذ   .5

 ِغزأخش         -      2ٍِه   -  1    

ِىبْ اٌغىٓ ؟  .6

 ِخ١ُ   -              3لش٠خ         -           2ِذ٠ٕخ  - 1    

-------------------  اٌّحبفظخ اٌزٟ رغىٓ ثٙب  .7

اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ ٌشة األعشح   .8

                     إػذادٞ  - 3    اثزذائٟ    -      2ال ٠مشا ٚال ٠ىزت  - 1

  خبِؼٟ -     6ِؼٙذ      -      5ثبٔٛٞ            -  4                 

 اٌّؼ١ً داخً األعشح   .9

   إالَ        -       2األة   - 1    

 (أٌّؼ١ً) اٌمطبع اٌزٞ ٠ؼًّ ثٗ سة األعشح  .10

               طبحت ػًّ -        3اٌحىِٟٛ    -          2اٌخبص            -1

 سثخ ث١ذ       -        6ثذْٚ ػًّ  -          5غ١ش اٌحىِٟٛ   -  4

 

دخً سة األعشح  .11

  ش١ىً  2000 ٚ 1001ث١ٓ -             2 ش١ىً     1000الً ِٓ  -1

     ش١ىً  5000 ٚ 3001ث١ٓ -             4 ش١ىً 3000 2001ٚث١ٓ- 3             

   ش١ىً    5000أوثش ِٓ  - 5               

 (إرا وبْ اٌضٚج ٘ٛ سة األعشح )ِب ٘ٛ ػًّ اٌضٚخخ- 12

   (ال رؼًّ)اٌضٚخخ سثخ ث١ذ-          2اٌضٚخخ رؼًّ -1

: إرا وبٔذ اٌضٚخخ رؼًّ فٟٙ رؼًّ فٟ 

  طبحجخ ػًّ -   3اٌمطبع اٌحىِٟٛ  -  2اٌمطبع اٌخبص         -   1        

                                                                ِٕظّبد غ١ش حى١ِٛخ - 4        

 :ػذد اٌؼب١ٍِٓ ِٓ أفشاد األعشح غ١ش األة ٚأالَ- 13

 أوثش ِٓ اث١ٕٓ  -   4اث١ٕٓ فمؾ -     3ٚاحذ فمؾ   -       2ال احذ  - 1     

 :اٌمغُ اٌثبٟٔ- 

 ً٘ ٌذٜ األعشح؟- 1
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                                                      ال         ٔؼُ     ػذاد ِٕفشد ػذاد ِشزشن     اٌؼذد                   

                                                                     ػذاد ١ِبٖ          -  أ

                                                    ػذاد وٙشثبء     - ة

                                                 ٘ب رف أسػٟ     -ج

                                                   ٘برف  ٔمبي        - د

 

 

ِظذس اٌحظٛي ػٍٝ اٌىٙشثبء - 1- 2

 ٌِٛذ خبص  -    3اٌمطش٠خ اإلعشائ١ٍ١خ -    2ششوخ وٙشثبء اٌمذط -  1              

ِظذس اٌحظٛي ػٍٝ ا١ٌّبٖ  - 2        

                                    أخشٜ       -     3عٍطخ ١ِبٖ          -     2اٌجٍذ٠خ                   -  1              

 

 ِب ٟ٘ األدٚاد اٌىٙشثبئ١خ إٌّض١ٌخ اٌزٟ رٍّىٙب األعشح-  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فٟ اٌّشثغ إٌّبعت     Xإرا وٕذ ِشزشوب ثئحذٜ اٌخذِبد اٌزب١ٌخ اٌشخبء ٚػغ - 4

ً٘ ثزِزه د٠ْٛ ي      - 

  

ِشزشن 

الً ِٓ 

100 

ش١ىً 

ث١ٓ 

 100 ٚ 

ػ 500 

ث١ٓ 

500 ٚ

ػ   1000

ث١ٓ  

  1000  

 ٚ

ػ  2000  

ث١ٓ 

 2000         ٚ

ػ 5000

 

أوثش ِٓ 

5000  

      ١ِبٖ  1

      وٙشثبء  2

      ٘برف  3

                اٌٍّى١خ 

اٌدٙبص 

اٌؼذد  ٔؼُ ال 

______                  رٍفض٠ْٛ       - 1

______                  وّج١ٛرش   -  2

______                  ِىٛاح وٙشثبئ١خ  -  3

______                  غغبٌخ    -  4

______                    ثالخخ      – 5

______                  خال٠خ -  6

______                   (وٙشثبئٟ)عخبْ ١ِبٖ-  7

______                  فشْ وٙشثبئٟ -  8

______                  ِشٚحخ وٙشثبئ١خ -  9

______                   ف١ِىشٚٚٞ- 10

______   خالؽ  - 11

______   ِى١ف ٘ٛاء - 12
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: اٌمغُ اٌثبٌث- 

٠زؼٍك ٘زا اٌمغُ ثزحذ٠ذ ٚخٙخ ٔظش اٌّشزشن فٟ ِٛػٛع لشاس اإلٔفبق ػٍٝ اٌخذِبد اٌؼبِخ ِٛػٛع 

: اٌجحث

  

: أسخٛ اخز١بس اإلخبثخ اٌزٟ رؼىظ ِذٜ سػبن ػٓ اٌخذِخ -1

    

سػبن ػٓ خٛدح  

اٌخذِخ 

سػبن ػٓ اعزّشاس٠خ سػبن ػٓ عؼش اٌخذِخ      

اٌخذِخ 

 ِّزبص       ا١ٌّبٖ 

 خ١ذ خذا    

  خ١ذ         

   ِمجٛي     

 ِزذٟٔ      

 ِّزبص       

 خ١ذ خذا    

  خ١ذ         

   ِمجٛي     

 ِزذٟٔ      

 ِّزبص       

 خ١ذ خذا    

  خ١ذ         

   ِمجٛي     

 ِزذٟٔ      

 ِّزبص       اٌىٙشثبء 

 خ١ذ خذا    

  خ١ذ         

   ِمجٛي     

 ِزذٟٔ      

 ِّزبص       

 خ١ذ خذا    

  خ١ذ         

   ِمجٛي     

 ِزذٟٔ      

 ِّزبص       

 خ١ذ خذا    

  خ١ذ         

   ِمجٛي     

 ِزذٟٔ      

اٌٙبرف 

اٌثبثذ 
 ِّزبص       

 خ١ذ خذا    

  خ١ذ         

   ِمجٛي     

 ِزذٟٔ      

 ِّزبص       

 خ١ذ خذا    

  خ١ذ         

   ِمجٛي     

 ِزذٟٔ      

 ِّزبص       

 خ١ذ خذا    

  خ١ذ         

   ِمجٛي     

 ِزذٟٔ      

 

 

 

 (دسخخ ِٛافمزه ٌىً ِٓ األعجبة اٌخّظ  اٌّمزشحخ): اخزش اإلخبثخ إٌّبعجخ ٌىً ِٓ األعئٍخ اٌزب١ٌخ-2

ٚال رذفغ أخشٜ فبْ اٌغجت   (١ِبٖ أٚ وٙشثبء أٚ ٘برف)إرا وٕذ رذفغ فبرٛسح إحذٜ اٌخذِبد اٌزب١ٌخ 

  

ِٛافك 

ثشذح 

 

ِٛافك 

 

ِحب٠ذ 

غ١ش 

ِٛافك 

غ١ش 

ِٛافك 

ثشذح 

      اٌشٙش٠خ ألٔٙب ِٕبعجخ             حأٔذ رذفغ ل١ّخ اٌفبرٛسح اٌذٚسٞ- 1

ألٔٙب  (وً شٙش٠ٓ )أٔذ رذفغ ل١ّخ اٌفبرٛسح اٌذٚس٠خ - 2

ِٕبعجخ 
     

     أٔذ رذفغ اٌفبرٛسح ِّٙب وبٔذ ل١ّزٙب ثبعزّشاس - 3

      أٔذ رذفغ ل١ّخ اٌفبرٛسح ػٕذِب اٍِه اٌّجٍغ اٌّطٍٛة   – 4
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فّب اٌغجت اٌفؼٍٟ , ٕ٘بن د٠ْٛ ِزشاوّخ ػٍٝ اٌىث١ش ِٓ ِشزشوٟ خذِبد ا١ٌّبٖ ٚاٌىٙشثبء ٚاٌٙبرف- 3

ثبػزمبدن ٌؼذَ دفغ ٘زٖ اٌذ٠ْٛ ً٘ ٘ٛ؟    

عجت ػذَ اٌذفغ اٌخذِخ 

 

ِٛافك 

ثشذح 

 

 

ِٛاف

ق 

 

ِحب٠ذ 

غ١ش 

ِٛافك 

غ١ش 

ِٛاف

ق 

ثشذح 

     ل١ّخ اٌفبرٛسح ِشرفؼخ ِمبسٔخ ِغ اٌذخً  .١ٌٍّ1بٖ  

      ػذَ ٚطٛي اٌفٛار١ش فٟ ِٛاػ١ذ ِٕبعجخ.  2

      اٌزٛلغ فٟ اٌحظٛي ػٍٝ إػفبءاد.  3

ِجبٌغ )اسرفبع اٌذ٠ْٛ اٌّزشاوّخ حب١ٌب .  4

 (وج١شح
     

     رشد١غ ا٢خش٠ٓ ػٍٝ ػذَ اٌذفغ  .5 

     ػذَ اٌشغجخ فٟ اٌذفغ  .6 

رضآِ ٚطٛي اٌفٛار١ش ِغ ثؼؼٙب  .7 

اٌجؼغ 
     

     غ١بة اٌمبْٔٛ   .8 

     ػذَ ِطبٌجخ اٌششوخ ثبٌذ٠ْٛ  .9 

فشع فبئذح رأخ١ش ػٍٝ اٌذ٠ْٛ  .10 

اٌغبثمخ 
     

     ل١ّخ اٌفبرٛسح ِشرفؼخ ِمبسٔخ ِغ اٌذخً - 1      اٌىٙشثبء 

     ػذَ ٚطٛي اٌفٛار١ش فٟ ِٛاػ١ذ ِٕبعجخ - 2

     اٌزٛلغ فٟ اٌحظٛي ػٍٝ إػفبءاد   -3

ِجبٌغ )اسرفبع اٌذ٠ْٛ اٌّزشاوّخ حب١ٌب  -4

 (وج١شح
     

     رشد١غ ا٢خش٠ٓ ػٍٝ ػذَ اٌذفغ - 5       

     ػذَ اٌشغجخ فٟ اٌذفغ - 6 

رضآِ ٚطٛي اٌفٛار١ش ِغ ثؼؼٙب - 7 

اٌجؼغ 
     

     غ١بة اٌمبْٔٛ   -8 

     ػذَ ِطبٌجخ اٌششوخ ثبٌذ٠ْٛ  -9 

فشع فبئذح رأخ١ش ػٍٝ اٌذ٠ْٛ  -10 

اٌغبثمخ 
     

اٌٙبرف 

اٌثبثذ 

     ل١ّخ اٌفبرٛسح ِشرفؼخ ِمبسٔخ ِغ اٌذخً -  1      

     ػذَ ٚطٛي اٌفٛار١ش فٟ ِٛاػ١ذ ِٕبعجخ -  2

     اٌزٛلغ فٟ اٌحظٛي ػٍٝ إػفبءاد - 3

     ِجبٌغ )اسرفبع اٌذ٠ْٛ اٌّزشاوّخ حب١ٌب - 4
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 (وج١شح

     رشد١غ ا٢خش٠ٓ ػٍٝ ػذَ اٌذفغ  - 5      

     ػذَ اٌشغجخ فٟ اٌذفغ - 6 

رضآِ ٚطٛي اٌفٛار١ش ِغ ثؼؼٙب - 7 

اٌجؼغ 
     

     غ١بة اٌمبْٔٛ  -8 

     ػذَ ِطبٌجخ اٌششوخ ثبٌذ٠ْٛ  -9 

فشع فبئذح رأخ١ش ػٍٝ اٌذ٠ْٛ  -10 

اٌغبثمخ 
     

 

 

 اٌمغُ اٌشاثغ

 (أسخٛ رحذ٠ذ دسخخ ِٛافمزه ػٍٝ وً ِٕٙب )ؽش٠مخ رغذ٠ذ اٌذ٠ْٛ ١ٌٍّبٖ ٚاٌىٙشثبء ٚاٌٙبرف- 1

اٌطش٠مخ اٌزٟ رمزشذ إْ رزجٕب٘ب اٌششوخ اٌىٙشثبء أٚ عٍطبد ا١ٌّبٖ أٚ االرظبالد ٚرزٛلغ إْ رؼطٟ ٔزبئح 

  .أفؼً ٌزغذ٠ذ فٛار١ش ا١ٌّبٖ ٚاٌىٙشثبء ٚاٌٙبرف
         درجة  التفضيل 

الطريقة 
غري موافق بشدة غري موافق ال اعرف موافق موافق بشدة 

 ا١ٌّبٖ 
خصم الفوائد املرتتبة على 

الديون 
     

      خصم على أصل الديون 
 (التقسيط)جدولة الديون 

فقط    
     

خصم + جدولة الديون
الفوائد 

     

      ختفيض التسعرية 
 اٌىٙشثبء 

خصم الفوائد املرتتبة على 
الديون 

     

      خصم على أصل الديون 
 (التقسيط)جدولة الديون 

فقط    
     

     خصم + جدولة الديون
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الفوائد 
     ختفيض التسعرية 

 اٌٙبرف 
خصم الفوائد املرتتبة على 

الديون 
     

      خصم على أصل الديون 
 (التقسيط)جدولة الديون 

فقط    
     

خصم + جدولة الديون
الفوائد 

     

     ختفيض التسعرية 
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 ِب ٟ٘ ا١ٌ٢بد ٚاٌطشق إٌّبعجخ ٌذفغ اٌفٛار١ش ثشىً ِٕزظُ, اٌّشزشن اٌىش٠ُ- 2

اثزذءا ِٓ اٌشٙش اٌمبدَ ٌٚزدٕت لطغ اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ أٚ ا١ٌّبٖ ٌٚزدٕت اٌّغبءٌخ اٌمب١ٔٛٔخ ِب ٟ٘ 

 اٌٛعبئً أٚ ا١ٌ٢بد اٌزٟ رشا٘ب ِٕبعجخ ٌذفغ اٌفٛار١ش أٚال ثأٚي  

 

ا١ٌ٢خ اٌّمزشحخ 

ِٛافك 

ثشذح 

غ١ش ِحب٠ذ ِٛافك 

ِٛافك 

غ١ش ِٛافك 

ثشذح 

رٛص٠غ )رخظ١ض ١ِضا١ٔخ فٛار١ش شٙش٠خ-1

 (اإلٔفبق

     

      (رٛػ١خ)حث ا٢خش٠ٓ ػٍٝ دفغ اٌفٛار١ش- 2

ػًّ ٔظبَ ألٛاط ٌحدُ االعزٙالن - 3

 (وٍّب صاد االعزٙالن صاد اٌغؼش)

     

رفؼ١ً اٌّزبثؼخ فٟ اٌزحظ١ً ِٓ لجً - 4

اٌّضٚد٠ٓ 

     

     اٌجذء ثذفغ اٌذ٠ْٛ ػٍٝ ألغبؽ - 5

 

 

 (أسخٛ رحذ٠ذ دسخخ ِٛافمزه ػٍٝ وً ِٓ اٌطشق اٌّمزشحخ أدٔبٖ- 3

٠ّىٓ أْ ٠غبػذ فٟ رغذ٠ذ  (ا١ٌّبٖ ٚاٌىٙشثبء ٚاٌٙبرف)إرا لذسٔب أْ رشش١ذ اعزٙالن اٌخذِبد اٌؼبِخ 

فًٙ رؼزمذ أْ رٌه ٠زحمك ػٓ ؽش٠ك ,  اٌذ٠ْٛ

 

                                       دسخخ 

اٌزفؼ١ً 

اٌطش٠مخ  

ِٛافك 

ثشذح 

غ١ش ِحب٠ذ ِٛافك 

ِٛافك 

غ١ش ِٛافك 

ثشذح 

رم١ًٍ اعزخذاَ األخٙضح غ١ش - 1 

اٌؼشٚسٞ 

     

     اعزؼّبي اإلػبءح ػٕذ اٌحبخخ فمؾ - 2 

خٍك عٍٛن ٌذٜ أفشاد األعشح حٛي - 3 

اٌزٛف١ش 

     

رم١ًٍ اإلٔفبق ػٍٝ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد - 4 

األخشٜ 

     

 

أسخٛ إػبفخ أٞ ِالحظخ رشا٘ب -  4  

.................................................................................................................ػشٚس٠خ 

..............................................................  

 

ِغ خض٠ً اٌشىش 

 ع١ٍّبْ أثٛ ِفشذ: اٌجبحث


