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 الملخص

هدفت هذه الدراسااة إلى ال شاا  عن المحدداي اجقتصاااد ة تاججتماعية تالإلقافية تال ااياسااية التي تحول 

لحم، كما هدفت  دتن ت ااد د األساار الفج ااايلية لجم ااتحقاي المالية جسااتخدام ال هربان في محاف ة بيت

األسااااااار  لتعخيخ رغبة تقدرةإلى معرفة األسااااااااليب تاإلجراناي التي  مكن لشاااااااركة كهربان القدس اتباعها 

الفج اااايلية عجى ت اااد د م اااتحقاتها جساااتخدام ال هربان، تقد اساااتخدم الباح  الملهج الوصااافي التحجيجي 

( أسااارة فج اااايلية من 400راساااة البالغة  عجى عيلة الد تبقتقد ط  ، كأداة لجدراساااةم اااتلداة إلى اجساااتبانة 

ساااتخدمت المقابجة كأداة  انية جساااتقصاااان آران بعي الم ااادتلين حول محدداي كما امحاف ة بيت لحم، 

خدم ماموعة من األساااليب اإلحصااائية كما اساات  ت ااد د المشااتركين لجم ااتحقاي المالية لشااركة ال هربان، 

 .قة ألهداف الدراسةلتفريغ البياناي تالحصول عجى اللتائج المحق

الشااهرية عدم قدرة المشااتركين عجى ت ااد د م ااتحقاي ال هربان  أسااباب أهم أن تقد توصااجت الدراسااة إلى 

تارتفاع أسعار  ،غالن المعيشةت  ،ارتفاع قيمة فاتورة ال هربان مقارنة مع الدخل هو ،بشكل جخئي أت كجي

شتركين في ت د د فاتورة تم تحقاي ال هربان عدم رغبة الم الحاجاي األساسية، أما أكإلر األسباب تران

تمواكبة التاور ، زيادة معدل إنفاق األسااارة عجى ال اااجع اجساااتهالكية كجي، هوالشاااهرية بشاااكل جخئي أت 

 الت لولوجي. 

بأن تتبلاها شاااركة ال هربان لتشاااايعهم ، المشاااتركين قبلأقترحت من تجد أن من أن اااب الارق التي  تقد

ملح تتقد م بعي اجمتيازاي تالمكافآي لألسر المجتخمة  ، تتمإلل في ربان الشهريةعجى ت د د فاتورة ال ه

في محدداي ت د د األسرة الفج ايلية لجم تحقاي المالية  ن ااممدى اإلبالدفع، كما أشاري اللتائج إلى 

فراد الشاااااااااهرية جساااااااااتخدام ال هربان تعخى لجمتغيراي الد مغرافية  الالس، العمر، طبيعة ال اااااااااكن، عدد أ

األساااارة، تدخل معيل األساااارة، تعدد أفراد األساااارة الذ ن  درسااااون في المدارس، تعدد أفراد األساااارة الذي 

، كذلك أشااااري اللتائج إلى أن مكان ال اااكن تطبيعة العمل تنوع المدرساااة التي  درساااون في الاامعاي(



 د
 

ت د د األسرة الفج ايلية   درس بها األبلان تنوع العداد الم تخدم من قبل المشتركين تد ر عجى محدداي

لجم ااااتحقاي المالية الشااااهرية مقابل اسااااتخدام ال هربان، كما  د ر مكان ال ااااكن أ ضاااااة عجى درجة رضااااا 

المشاااتركين عن خدمة ال هربانا باإلضاااافة الى تأ ير مكان ال اااكن تم ااااحة الملخل تطبيعة العمل تنوع 

ا اجبلان عجى قدرة ترغبة المشتركين في ت د د العداد الم تخدم تالمدهل العجمي تالمدرسة التي  درس به

كما تد ر الحالة اججتماعية تالمعيل داخل اجسااااااارة عجى الارق التي  اب أن تتبلاها الشاااااااركة  .الفواتير

 .لتعخيخ الرغبة تالقدرة لدى المشتركين عجى ت د د الفواتير تاجلتخماي المالية لشركة ال هربان

د ون الدراساااة بضااارترة العمل عجى إ ااد آلية  تم من خاللها جدتلة  أتصااات ما سااابق، فقدتبلانة عجى  

قدرة ترغبة المشتركين عجى ت د د م تحقاي استهالك أسعار ال هربان لخيادة  خفي تعرفةت ، المشتركين

عجى ترشاايد اسااتهالك ال هربان تالتوجه إلى اسااتغالل الااقة الشاام ااية المشااتركين  ال هربان، تأ ضاااة ح ّ 

 .يد ال هربانكمصدر لتول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

Determinants of  Monthly Payments  of  Electricity Bills: A Case Study Of the   

Palestinian Households  expenditures  on the electricity in Bethlehem Governorate 

  

Prepared By: Ahmad Mohammad Hassan Suliman  

Supervisor: Dr. Mahmoud El-Jafari 

 
Abstract 

The study aimed to reveal the economic, social, cultural and political determinants of 

monthly payment of electricity bills by Palestinian hoseholds in Bethlehem Governorate.  In 

addition, it tries to assign the techniques and procedures that could be employed by 

Jerusalem Electricity Company to enhance the willingness and the   ability of Palestinian 

housholds to pay monthly bills. The researcher used   descriptive analysis in this study, by 

using a questionnaire to gather primary data.  

The sample of the study consisted of (400) Palestinian households from Bethlehem 

governorate. Also structured interviews were conducted. The SPSS statistical package was 

used to Analyze the data. 

The findings of the study found out that value of electricity bill   with respect to income, 

high cost living and the increasing of basic goods prices are the main reasons behind  the 

unwillingness and disability  of monthly payment of  electricity bills . In addition, the 

increases of the huseholds’ expenditures   on final goods have slowdown monthlypayment 

of bills    Moreover, it was found that granting incentives and discounts to households are 

the most effective tools to increase collection efficiency.  The incentives and discounts 

provided to houselds should be adopted ana adapted with respect to gender, age, nature of 

living, family number, family income, number of   students in basic and secondary schools, 

and number of university students in the family.   

The location of residency of the households   also affect about the customer satisfaction of 

electricity service. In addition to that, house areas, parents qualifications also affect monthly 

payment of electricity bills.   

Based on those findings, appropriate methods should be found to install camps and 

Palestinian authority debts. Electricity Company should also decrease electricity prices in 

away to enhance the ability of monthly payments of the electricity bills by 

households.Finally, households should invest in solar power as an alternative option for 

electricity to improve Palestinian households' standard of  living. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة

 المقدمة 1.1

هم أ تعتبر من ت تعد ال هربان تاحدة من ِنعم هللا تعالى، إم تأتي عجى رأس اكتشااااافاي الحضااااارة الحد إلة، 

هي فمصااادر الااقة في حياة البشاارية التي ج  مكن اجسااتغلان علها أت نتخيل حياتلا المعاصاارة بدتنها، 

ل عجى باشااراة بأشااد القضااا ا اججتماعية تاجقتصاااد ة الهامة للن ااان، تلهذا ف ن الحصااو ترتبط ارتباطاة م

ة هي من الحقوق األساااااسااااية ل ل إن ااااان وقة تبأسااااعار معقولة تصااااد قة لجبيئخدماي طاقة كهربائية مو 

ي ن أة التي ت ااهل حياة اإلن ااان تأال هربائية هي من المصااادر الرئي اابموجب القانون الدتلي، فالااقة 

نقص فيها  ددي إلى توق  الحياة، تبالرغم من ملك ف ن الاجب عجى ال هربان تعجى م ااااااااااتوى األساااااااااار 

ي فبعدد من العوامل مإلل الدخل تأسعار ال هربان تالاقس تأساليب الحياة  يحدد بشكل رئي المعيشية    

 .(Khattak, 2010; Asad, 2012األسرة، تعدد أفراد األسرة، تم احة الوحداي ال كلية  

( عجى أن من محدداي الاجب عجى اساااااااااااااتخدام ال هربان تالتي تعاني ملها 2013  ،الاويل كما أكد   

هي درجااة اجعتماااد عجى إمااداداي الااااقااة من الخااارج مع جعاال  ،جااّل الاادتل اللاااميااة تملهااا فج اااااااااااااااين

ف ن التغير في  خدماي الااقة ال هربائية متاحة لاميع األشاااااخان تل ن بت جفة عالية ن ااااابياة، تمع ملك

ال مية الماجوبة من ال هربان في األجل القصااير  رجع لتغير معدل اسااتخدام مخختن األجهخة ال هربائية 

الم اااتخدمة من قبل األسااار، تأن ارتفاع ال اااعر الحقيقي لج هربان قد  ترتب عجيه تقجيل سااااعاي تشاااغيل 

أما في األجل الاويل ف ن الاجب عجى  هذه األجهخة  ومياة، تتقجيل عدد الجمباي ال هربائية المضااااااااااااااانة،

ال هربان  تغير مع تغير مخختن األجهخة تال ااااااااااااجع الم ااااااااااااتخدمة لج هربان، كما تيذكر أن تغير سااااااااااااعر 

ال هربان ناتج عن تغير الشريحة التي ت تهجك ال هربان، تأ ضاة ف ن ت جفة تقد م ال يجو تاط من ال هربان 
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ا  د ر عجى كمية اجساااتهالك لدى ال اااكان  عمر تالرشااايد،  ختج  ح اااب أتقاي الذرتة تغير الذرتة مم

2016.) 

هي  -في فج اااااااااين تحد داة  –تمن المحدداي األخرى التي قد تد ر عجى ال مية الماجوبة من ال هربان 

تخاصااااة في قااع العائالي، مقابل اسااااتهالك ال هربان محدداي ت ااااد د المشااااتركين الم ااااتحقاي المالية 

ومة تهذا  دفع حك ،المختدة ت د د م تحقاتها لجشركة اإلسرائيجية فية ال هربان  ددي إلى عاخ شركمما 

 ,El-Jafari تقجيص ساعاي ال هربان تأحياناة قاعها نهائياة، تهذا ما أشاري إليه دراسة اجحتالل إلى 

طق لملاإساارائيل حي  أنها تختد الجتختد بال هربان عجى  تعتمد الملاطق الفج ااايليةغالبية بأن  ،(2013

 من ال هربان المتاحة، في حين أنتات محاة توليد ال هربان في غخة ما (88% الفج اااايلية بما ن ااابته 

من اسااتهالك غخة. تفي المقابل بجغت كمية ( 23.5% من اجسااتهالك في فج اااين، ت (7.3%  ن اابته

 ايلية.من اجستهالك في األراضي الفج ( 4%  ال هربان الم توردة من األردن تمصر حوالي

بيراة تبالرغم من اجعتماد عجى إسااارائيل في الحصاااول عجى ال هربان تارتفاع أساااعارها، ف ن هلاك تفاتتاة ك

لشاااااااركاي ال هربان، تيرجع أبو شااااااامالة  ل هربان تما  تم ت اااااااد ده من األساااااااربين قيمة اجساااااااتهالك من ا

ة تدهور في األتضاع ال ياسي تما  ترافق ملك من ،أسباب ملك لعدم اجستقرار في األراضي الفج ايلية

تاجقتصااااااد ة التي تلعكس عجى زيادة العاطجين عن العمل، تأ ضااااااة   رجع ملك إلى اعتقاد بعي األسااااار 

  قوموا بت ااااااااااد د د ون ال هربان منفي غالبية المحاف اي الفج ااااااااااايلية تتحد داة في بيت لحم إلى تجود 

 ,Abu Shammaleh  تالد ون  تجك الفواتير شااع ال إلير ملهم عجى عدم ساداد ، مماالم اتحقة عجيهم

2012)  . 

( أن اسااااتهالك الااقة ال هربائية في القااع ال ااااكلي ت ااااتحوم Danlami, 2015قد أشاااااري دراسااااة  ت 

( تأحياناة أكإلر من إجمالي اسااااااااااااااتهالك الااقة ال هربائية في الدتل اللامية بما فيها 50%عجى نحو  

نحو  2012متاحة فلاد أنها في فج اااااااااااااااين قد بجغت عام كمية ال هربان الفج اااااااااااااااين. تفيما  خص 
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( غيغا تاط/ ساااااااااعة، أي أن معدل اسااااااااتهالك الفرد من الااقة ال هربائية  بعد خصاااااااام الفاقد( 5.370 

( كيجو تاط/ سااااعة سااالوياة، تيعتبر هذا المعدل متدنياة بالمقارنة بالدتل المااترة، حي  بجغ 950حوالي  

، تفي تاط/ ساااااعة ساااالوياة  كيجو (1.743، تفي مصاااار  ساااااعة ساااالوياة  /تاط كيجو (2.093في األردن  

(، أي أن ن ااااابة ال هربان المتاحة لجمواطن 2012 ماس،  تاط/ سااااااعة سااااالوياة  كيجو (6.926إسااااارائيل  

( مما هو متاح للسرائيجي، كما تقل عن اللص  مما هو متاح لجمواطلين 15%الفج ايلي ج تتااتز  

 موقع   عن القرب ال بير في ال عر لصالح اإلسرائيجي تمواطلي الدتل المااترةفي الدتل المااترة فرقاة 

( 2015تشير اإلحصاناي التي توصل إليها مركخ اإلحصان الفج ايلي لعام  كما  .الاخيرة اإلخباري(

( كيجو تاط، تأن اساااتهالكهم في ملاقة 306أن متوساااط اساااتهالك األسااارة الفج اااايلية لج هربان قد بجغ  

 كما بجغ، ( كيجو تاط442حي  بجغ متوساااااط اساااااتهالكهم لج هربان   ،الضااااافة الغربية كان األعجىتساااااط 

( كيجو تاط/ سااااعة، في حين بجغ 328الضااافة الغربية كامجة   فيمتوساااط اساااتهالك األسااار الفج اااايلية 

موطن الدراسااااة  –تالتي تعتبر محاف ة بيت لحم متوسااااط اسااااتهالك األساااارة الفج ااااايلية جلوب الضاااافة 

( كيجو تاط/ 294هو   إحدى مدن جلوب الضفة الغربية تتابعة لشركة كهربان محاف ة القدس -لحاليةا

 .(2015 ،مركخ اإلحصان الفج ايلي  ساعة، تهو  اني أعجى ن بة بعد تسط الضفة

( من األسر في فج اين م اكلها 99.9%كما  شير الاهاز المركخي الفج ايلي للحصان أن حوالي  

( من ال اااااكان   اااااتخدمون ال اااااخاناي ال هربائية  البويجر( 44%تأن   ال هربان العامة، متصاااااجة بشااااابكة

( 56%حي  أن  تأن هذه الل اااااااابة آخذة باجزد اد، باإلضااااااااافة إلى اسااااااااتخدام ال ااااااااخاناي الشاااااااام ااااااااية، 

يمة استهالك ال هربان تارتفاع ق في  تخدمون ال خاناي الشم ية، تهلا  كمن ال بب تران ن بة الخيادة 

 (.2015 ،مركخ اإلحصان الفج ايلي  فواتير الم تحقةال
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إلى أنااه تفي الوقاات الااذي  خداد فيااه الاجااب عجى الااااقااة ال هربااائيااة، فاا ن  (Eljafari, 2013تيااذكر  

مقدمي هذه الخدمة  عانون من عاخ مالي م ااااتمر تمتخا د نتياة عدم تفان األساااار الفج ااااايلية بت ااااد د 

 .2002باستهالكه من ال هربان تخاصة من العام  م تحقاتها المالية تااه ما قامت

د ت د  عجىقدرة األسر الفج ايلية ت  رغبةهذه الدراسة لجتعرف عجى األسباب الحقيقية تران عدم  تجاني

   بيت لحم. الم تحقاي المالية الشهرية جستخدام ال هربان من خالل إجران دراسة تابيقية عجى محاف ة

 

 مشكلة الدراسة 2.1

 فج ااااااااااااين من شاااااااااااح كبير في الموارد الابيعية تالإلرتاي المعدنية، تتخداد هذه المعاناة في قااعتعاني 

الااااقااة تفي مصاااااااااااااااادر الااااقااة التقجيااد ااة كاااللفط تالغاااز، تج  خفى عجى أحااد أن ال هربااان هي من أهم 

 مصااااااادر الااقة في العصاااااار الحد  ، تتغاية الاجب عجى ال هربان هو من أهم علاصاااااار التلمية ألي

دتلة ت ااااااااااااااعى إلى التاور تالتقدم الحضااااااااااااااااري تالت لولوجي، لهذا ف ن اجعتماد عجى التيار ال هربائي 

 أضحى أمراة مجحاة لتوفير الخدماي األساسية لألفراد.

سااااااااايارتها عجى حام  من فرضاألخيرة  ، مّكنال هربان المباشااااااااارة إلسااااااااارائيل تكلتياة لتبعية شاااااااااركاي

تها، تمن ااي دخولها أت ملعها، تبالابع ف ن لهذه التبعية سااااااااااااااجبيتكمياي المحرتقاي تأسااااااااااااااعارها، تأتق

ال ااجاة الفج ااايلية لفرض ضاارائب ترسااوم تفوائد عالية عجى بأبرزها ارتفاع ت جفة اجسااتيراد تالذي  دفع 

 ال هربائية، تالمحرتقاي تغيرها( األمر الذي  خيد من تحد اتها في تح ااااااااااااااين كفا ة كافة أنواع الااقة 

تمااااد عجى إماااداداي الاااااقاااة مع جعااال خااادمااااي الاااااقاااة الحاااد إلاااة متااااحاااة لاميع المواطلين تدرجاااة اجع

تالم ااتهج ين الفج ااايليين تبت جفة  مكن تحمجها، تأ ضاااة  خيد من العبن المإلقل عجى األساار الفج ااايلية 

يكون تهذا األمر ساا ،تانخفاض القوة الشاارائية لجعمالي المتداتلة ،ب اابب غالن المعيشااة تالتضااخم المالي
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عائقاة أمام تجك األسااااااااااار في ت اااااااااااد د الم اااااااااااتحقاي المترتبة عجيها جساااااااااااتهالك الااقة عموماة تال هربان 

 خصوصاة.

عد د من األجهخة تاألدتاي ال هربائية جامتالك األساااااااااااااار لخدام ال هربان نتياة ن التخا د في اسااااااااااااااتأكما 

ها ة كل شاااهر ب ااابب ارتفاع ضاااع  قدرة األسااار عجى دفع م اااتحقاي اساااتهالك الااقة ال هربائية في نت 

 أدى إلى زيادة العاخ المالي لدى شاااااااركاي ال هربان ممان ااااااابة قيمة الفاتورة بالل ااااااابة لجدخل الشاااااااهري، 

عدم تفان األساااار الفج ااااايلية بالتخاماتها بت ااااد د الم ااااتحقاي مقابل اسااااتخدامها لج هربان، متعذرة  ب اااابب

ل اااياساااية تغيرها، تالتي تد ر في نها ة األمر عجى بال إلير من الذرائع، ملها األتضااااع اجقتصااااد ة أت ا

 ترتب عجيها د وناة م ااااااااااتحقة لجاهاي المختدة لج هربان،  حي  ،الوضااااااااااع اجقتصااااااااااادي لتجك الشااااااااااركاي

بما فيها المخيماي  لصالح الشركة تقدر الد ون المترتبة عجى المشتركينت تخصوصاة المورد اإلسرائيجي، 

مجيار تخم ااااة مجيون حوالي ، 2017حتى شااااهر تشاااارين أتل  يةالوطلية الفج ااااايل ال ااااجاةمدساااا اااااي ت 

ان القدس عن أ مان فواتير تد ن بها ال ااااجاة الفج ااااايلية لشااااركة كهرب شاااايكل( مجيون 81، ملها  شاااايكل

 بيلما بجغتجران عدم دفع الفواتير،  ( مجيون شاااااايكل474  حوالي. كما تقدر د ون المخيماي (1 مباشاااااارة

 مخيماي، إج أن ال ااااااارقاي في الشااااااايكل( مجيون 42  حواليق اجمتياز في ملاطسااااااارقاي ال هربان في 

 . (2 شيكل( مجيون 30ت ج  الشركة حوالي  كافة 

تلم ت تفي شاااركة كهربان القدس بمشاااكجة عدم تفان األسااار الفج اااايلية بالتخاماتها في ت اااد د الم اااتحقاي 

فاقد نتياة ل رقة ال هربان الذي تت تر تااه استخدامها لج هربان، بل تتعاني كذلك من زيادة في ن بة ال

تتشااااااير إحصااااااائياي تأرقام . (3  تكذلك بعضاااااااة من موشفي الشااااااركة  ،ماي العالقةعجيه بعي الاهاي 

خصاااااوصاااااا في بعي تخا د باساااااتمرار، تتشاااااركة كهربان القدس إلى أن ن اااااب التيار الفاقد  الم ااااارتق( 

                                                           
 م.2017آخر نتائجها قدمتها شركة كهرباء القدس للباحث، وكانت لغاية نهاية تشرين أول للعام  (1)
 .www.akhbarelbalad.netمقابلة مع مدير شركة كهرباء القدس السيد هشام العمري،  (2)
 المرجع نفسه. (3)

http://www.akhbarelbalad.net/
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ألرياف تالمدن. تح ب معاياي شركة كهربان القرى تا تبعيالمخيماي الفج ايلية في الضفة الغربية 

فيما  خص ن اااااااب التيار الفاقد  الم ااااااارتق( لجمحاف اي الواقعة تحت  -أ ضااااااااة  - 2017القدس لجعام 

 (:1.1في الشكل   ف نه  مكن توضيحهاامتيازها 

 (: يوضح نسبة التيار المسروق في المحافظات الواقعة تحت امتياز شركة كهرباء القدس1.1الشكل )

 
 (2017، القدس محاف ة شركة كهربانبياناي تم الحصول عجيها من مجفاي   المصدر:

 :ملها ،لحل هذه المشاااااكجة كهربان القدس بعدد من اإلجراناي تقد قامت شاااااركاي ال هربان تملها شاااااركة

 كلجحد من الفارق بين قيمة استهال ،تحويل العداداي العاد ة إلى عداداي م بقة الدفع أت عداداي مكية

، فاساااااتخدام عداداي م ااااابقة الدفع مإلالة تعمل عجى دفع الم اااااتهجك  اااااتايع دفعهقيمة ما تاألسااااار تبين 

لشااااران ال هربان قبل اجسااااتهالك تفقاي لميخانيته، كما  تم خصاااام ن اااابة من الدفعة الم اااابقة لت ااااد د الد ون 

 .(4 ال ابقة بح ب ن بة متفق عجيها بين الفرد تشركة ال هربان

الدراساااااااة تبح  في محدداي ت اااااااد د األسااااااار الفج اااااااايلية لجم اااااااتحقاي المالية الشاااااااهرية  تعجيه ف ن هذه

ن راة لمااا تتميخ باه  لحم،أن  كون التحصااااااااااااااياال مركخاة عجى محاااف ااة بياات  ال هربااان، عجىجسااااااااااااااتخاادام 

                                                           
هرباء تصررررحس حسرررل المعللما  التل تو اللصرررلل خليها من خلل المقابلة مع السررريد جلار أبل  ك مدير شرررركة كب (4)

 .22/8/2017ملافظة القدس فل ملافظة بيت للو بتاكيخ 
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تهل سااات ااااعد إجراناي  ،خدماي المشاااتركين من المدن تالقرى تالمخيماي فيالمحاف ة من تجود تلوع 

  تهجك تت د د قيمة اجستهالك.ان في تقجيل الفاوة بين الم  شركة ال هرب

 األسااباب التي تملع األساار الفج ااايلية من ت ااد د م ااتحقاتها تدفع أهم تعجيه أتت هذه الدراسااة لت شاا 

 عجى الفواتير بال امل تفي الوقت المحدد جساااااااااتخدام ال هربان، تبهذا تتحدد مشاااااااااكجة الدراساااااااااة باإلجابة

 تي:ال دال الرئيس اآل

ي ف"ما هي محددات تســــديد األســــرة الفلســــطينية للمســــتحقات المالية الشــــهرية الســــتخدام الكهرباء 

 محافظة بيت لحم؟".
 

 أهداف الدراسة 3.1

ت اااااااد د األسااااااارة الفج اااااااايلية لجم اااااااتحقاي المالية الشاااااااهرية عدم لجوقوف عجى المحدداي التي تق  تران 

 حقيق األهداف التالية:جستخدام ال هربان ف ن هذه الدراسة ست عى لت

ال شاا  عن محدداي ت ااد د األساارة الفج ااايلية لجم ااتحقاي المالية الشااهرية جسااتخدام ال هربان في  .1

 .محاف ة  بت لحم

خدام معرفة العوامل المد رة في قرار المشااتركين اتااه ت ااد د الم ااتحقاي المالية الشااهرية مقابل اساات .2

 ال هربان.

 مكن أن تتبلاها شااااركة كهربان القدس لتشااااايع مشااااتركيها عجى ت ااااد دإبراز اآللياي المقترحة التي   .3

 فواتير ال هربان.

 تركين حول ت د د فواتير ال هربان.التفاتي تاجن اام في اتااهاي المش التعّرف عجى .4

ية مالية الشاااهر المد رة عجى قدرة األسااارة الفج اااايلية عجى ت اااد د الم اااتحقاي ال العوامل التعّرف عجى .5

  هربان.جستخدام ال
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ية ت اااد د الم اااتحقاي المالية الشاااهر  فيالعوامل المد رة عجى رغبة األسااارة الفج اااايلية  التعّرف عجى .6

 جستخدام ال هربان.

 تضع مقترحاي  مكن من خاللها اجرتقان بالارق تاألساليب الملاسبة لدفع األسر الفج ايلية عجى .7

 اإلنفاق عجى استخدام ال هربان.
 

 أهمية الدراسة 5.1

 من أهمية الدراسة بما  جي:ت 

 .م اعدة األسر الفج ايلية عجى ت د د الم تحقاي المالية جستخدام ال هربان في محاف ة بيت لحم .1

 تقد م بعي المعجوماي تالبياناي تالل اااب لشاااركة كهربان القدس التي قد ت ااااعدها في جبا ة الد ون  .2

 .لم تحقة عجيها لل يرتها اإلسرائيجيةا الد ون تقجيل من بالتالي الالم تحقة عجى الم تهج ين، ت 

تعخيخ قدرة ترغبة األفراد لت اااااااااد د الم اااااااااتحقاي المالية لالوصاااااااااول إلى بعي الخياراي الم ااااااااااعدة  .3

 جستخدام ال هربان لدى األسرة الفج ايلية في محاف ة بيت لحم.

ألساارة ادداي إنفاق كما ت من أهمية الدراسااة الحالية في اللدرة الل اابية لجدراساااي ال ااابقة لتلاتلها مح .4

 الفج ااااايلية عجى اسااااتخدام ال هربان، باإلضااااافة إلى معرفة أهم الارق تاألساااااليب التي تحفخ تتدفع

المادي الذي  ترتب األسر عجى اإلنفاق عجى استخدام ال هربان، تدراسة كي   مكن تخفي  العبن 

 استهالكهم لج هربان. نتياةعجى األسر 
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 الفصل الثاني

 

 ع الكهرباء في محافظة بيت لحمقطا 1.2

، تخاصة بأنها محاف ة سياحية اة في محاف ة بيت لحم أهمية كبرى لقااع ال هربان في فج اين تتحد د

 في ةتخاصااا هاتت اااعى بكل إمكانياتها إلى التاور تتقد م أعجى م اااتوياي الرفاهية لج اااياح تالقاطلين في

ال ااااااياسااااااية تاجقتصاااااااد ة تحتى اججتماعية نتياة ماال القااع ال هربائي، تل ن شهور بعي العوامل 

باريقة ساااااااجبية حي  تفاقمت  عجى قااع ال هربان أ ر لجوضاااااااع الذي تعيشاااااااه فج ااااااااين بوجود اجحتالل

الد ون الم ااااااتحقة عجى الم ااااااتهج ين لشااااااركة كهربان القدس مما أدى لخيادة د ون شااااااركة كهربان القدس 

 االةد أسااباب مع م هذه الد ون إلى تفشااي شاهرتي الفقر تالبلل يرتها شااركة ال هربان اإلساارائيجية، تتعو 

بان تيشااير تقريراة لشااركة كهربان القدس أنه تملذ تأساايس شااركة ال هر لفئاي كبيرة من الماتمع التجحمي، 

( بجدة تقرية في 43تقوم الشااااااركة ب مداد   2015تحتى عام  1961في محاف ة بيت لحم أي ملذ عام 

 اقة ال هربائية لمحاف ة بيت لحم.من الا 2كم (80م احة  

تتعتبر شااااااااركة كهربان محاف ة القدس المصاااااااادر الرئيس لج هربان في محاف ة بيت لحم، حي  تصاااااااال 

(، تتصااال ن ااابة الوحداي ال اااكلية التي تعتمد 98.8%ن ااابة الوحداي ال اااكلية الموصاااجة بالشااابكة إلى  

ية التي ج  وجد لد ها خدمة (، تتصااااااااال ن ااااااااابة الوحداي ال اااااااااكل0.1%عجى المولداي الخاصاااااااااة إلى  

 ( من الوحداي ال كلية غير مبين لد ها مصدر التختيد بال هربان1.1%(، بيلما  0.1%ال هربان إلى  

 (.2010 أريج، 

نتياة لتخا د اسااااااتهالك الااقة ال هربائية ب اااااابب اللمو المتخا د في أعداد ال ااااااكان الم ااااااتهج ين لها في ت 

مدس اي الحكومية تالخاصة، تمع تجود أعداد كبيرة من م تهج ي الااقة التدفئة تالتبريد تات اع عدد ال
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ج  قومون بت ااد د الفواتير الشااهرية الم ااتحقة عجيهم، فقد تراكمت الد ون بشااكل كبير بحي  أصاابح من 

الصااااااعب عجى شااااااركة كهربان القدس تغاية  من ال هربان لجشااااااركة اإلساااااارائيجية المختدة، تبالتالي تتراكم 

ماموع الد ون الم ااااااتحقة عجى الم ااااااتهج ين في محاف ة بيت لحم ون هي األخرى، حي  أن عجيها الد 

قد بجغت  2017 تشرين أتلتلغا ة  2015تحدها تلصالح شركة كهربان القدس ملذ كانون الإلاني لجعام 

( 22( مجيون شاايكل، تمن إجمالي هذه الد ون اسااتحق عجى مدساا اااي ال ااجاة الفج ااايلية نحو  304 

( مجيون شااااااايكل، تأما باقي 196يكل، تأما الد ون التي اساااااااتحقت عجى المخيماي فقد بجغت  مجيون شااااااا

 .(5 شيكل تخم مائة أل  ( مجيون 85مدن تقرى المحاف ة فقد بجغت د ونها  

   تفيما  جي نقدم رساااااااااماة بيانياة  وضاااااااااح الد ون المترتبة عجى اساااااااااتهالك بعي المدن تالقرى في محاف ة  

شاااركة كهربان ، ح اااب آخر إحصاااائية قدمت لجباح  من قبل 2017آب  30تلغا ة بيت لحم لج هربان 

 .القدس

فلسطينية في مستثنى منها مؤسسات السلطة ال (: يوضح أكثر المدن والقرى التي تراكمت عليها الديون 1.2الشكل )
 (مليون شيكل)محافظة بيت لحم 

 
 (2017، القدس محاف ة شركة كهربانبياناي تم الحصول عجيها من مجفاي   المصدر:

                                                           
 .22/11/1720مقابلة مع السيد جلار أبل  ك مدير شركة كهرباء ملافظة القدس فل ملافظة بيت للو بتاكيخ  (5)
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بيت لحم مد لة مخيم العرتب تمن  م   متنالحظ من خالل الرساااااام البياني ال ااااااابق أن مخيم الدهيشااااااة 

 أكإلر الملاطق التي ترتبت عجيها د ون لصالح شركة ال هربان.من  تعتبر

ي شااااركة قد زادي تحصاااايالفتيذكر أنه تملذ اسااااتخدام الشااااركة لجعداداي الذكية تالعداداي م اااابقة الدفع 

(، حي  قامت العد د من األساااااااار بدفع أ مان ال هربان بشااااااااكل دتري 26%ال هربان من الد ون بمعدل  

تجخن من الد ون، باإلضااااافة إلى ترشاااايد اسااااتهالكها لجااقة بشااااكل أفضاااال من سااااابقه، في حين ج زالت 

ر الشهرية الم تحقة الشركة تعاني من عدم دفع غالبية سكان المخيماي تخاصةة مخيم  الدهيشة( لجفواتي

عجيهم، كذلك تعاني الشركة من تجود صعوبة من دخول الملازل في هذه المخيماي جستبدال العداداي 

القد مة بعداداي حد إلة، ناهيك عما  تعرض له موشفي شاااااركة ال هربان علد دخول المخيماي من إهانة 

 .(6 تإصاباي نتياة لالعتدان عجيهم

ة الموشفين تالعامجين بشاااااااركة كهربان محاف ة القدس، تأخذ اإلجراناي أن ضاااااااع  القانون تحما  ربمات 

 الحازمة تالتدابير الالزمة لذلك قد أدى إلى تفشي هذه ال اهرة بشكل كبير.

كما تيذكر أن عدد العداداي تاجشتراكاي الم تخدمة في المحاف ة بما فيها الذكية تالم بقة الدفع آخذة 

بجغت  31/12/2016ي  ( عداد، تبتار 42650بجغ عدد العداداي   28/06/2016فبتاري  باجزد اد، 

 (47487هذه العداداي إلى   تصااااااااجتفقد  2017 تشاااااااارين أتلشااااااااهر نها ة ، تلغا ة ( عداد45581 

  .(7 عداد

تيشار إلى أنه ج زالت العد د من األسر تخاصة في مد لة بيت لحم ت تخدم العداداي العاد ة تهذا ما 

( من األسااار ج 58.3%حي  أتضاااحت أن  (، 2015حصاااان الفج اااايلي  ج جهاز اإلنتائأشااااري إليه 

زالت ت اااااتخدم العداد ال هربائي العادي، كما أشااااااري اللتائج إلى أن ن ااااابة األسااااار التي ت اااااتخدم العداد 

                                                           
 .23/8/2017ع السيد الياس حرب مدير رائرة المشتركين فل شركة كهرباء القدس فرع بيت للو بتاكيخ مقابلة م (6)
 نفس المرجع. (7)
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( في 69.4%( في جلوب الضااافة الغربية، ت 39.1%(، ت 14.6%العادي في شااامال الضااافة بجغت  

تفيما  جي  ورد الباح  رسماة بيانياة  وضح فيه بعضا  ( في قااع غخة.96.9%ت تسط الضفة الغربية، 

 لملاطق في محاف ة بيت لحم تأعداد المشتركين:

 (: يوضح بعض المناطق في محافظة بيت لحم وأعداد المشتركين بخدمة الكهرباء2.2الشكل )

 
 (2017، القدس محاف ة شركة كهربانبياناي تم الحصول عجيها من مجفاي المصدر:  

 

 لحم،من خالل الشاااااااااااااكل ال اااااااااااااابق ناد أكإلر الملاطق اساااااااااااااتخداماة لجعداداي ال هربائية هي مد لة بيت 

 تبيت جاج، تبيت ساااااااااااحور، تالعبيد ة عجى التوالي، تأن مخيم الدهيشااااااااااة تالعرتب تعا دة تالعخة تعتبر

ن اف ة بيت لحم، تعجى الرغم مالعداداي الم ااتخدمة بها قجيجة بالمقارنة مع بعي المدن تالقرى في مح

ملك ف ن هذه المخيماي تفوق قيمة الد ون الم ااااااااااااااتحقة عجيها أكإلر بكإلير من مدن تقرى محاف ة بيت 

 لحم باستإللان مدس اي ال جاة الفج ايلية. 

( أل  عداد كهربان م ااااابق الدفع لعدد من بجد اي 177تيذكر أن شاااااركة كهربان القدس قامت بتركيب  

(، كما 2012 حمدان تخالد،  2012( أل  عداد في قااع غخة خالل عام 50ت  الضاااااااااااااافة الغربية،
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( من األساار الفج ااايلية ت ااتخدم 41.7%( إلى أن  2015تتشااير بياناي جهاز اإلحصااان الفج ااايلي  

( في 85.4%م ااااابق الدفع إلى   اة عداد م ااااابق الدفع، حي  تصاااااجت ن ااااابة األسااااار التي ت اااااتخدم عداد

( في تساااط الضااافة الغربية، 30.6%( في جلوب الضااافة الغربية، ت 60.9%شااامال الضااافة الغربية، ت 

(  وضاااااح التوزيع الل ااااابي لألسااااارة ح اااااب نوع عداد ال هربان 3.2( في قااع غخة، تالشاااااكل  3.1%ت 

 .2015 عادي تم بق الدفع( الم تخدم تالملاقة كما أشار إلى ملك مركخ اإلحصان الفج ايلي لعام 

 ي لألسر الفلسطينية حسب نوع عداد الكهرباء المستخدم والمنطقة التوزيع النسب :(3.2شكل )
 2015لشهر كانون ثاني 

 
 (2015، مركخ اإلحصان الفج ايلي  المصدر:

( التوزيع الل اابي لخيادة تاور اسااتخدام عداداي الدفع الم اابق في ملاطق الضاافة 4.2تيوضااح الشااكل  

 .2015تلغا ة عام  2010الغربية تالتابعة لشركة كهربان القدس ملذ عام 
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 التوزيع لتطور استخدام عدادات الدفع المسبق في مناطق الضفة الغربية :(4.2شكل )

 
 (2015، مركخ اإلحصان الفج ايلي المصدر: 

تعجى الرغم من أن اساااتخدام عداد الدفع الم ااابق قد حقق بعي اللااحاي لشاااركة كهربان القدس بتقجيل 

أنه  د ر عجى كإلير من الم اااااااااتهج ين الذ ن  مكن تصاااااااااليفهم بأنهم من جخن من د ون الم اااااااااتهج ين إج 

أن  الفقران تاألساار المهمشااة الذ ن ج   ااتايعون توفير احتياجاتهم األساااسااية من المان تال هربان، حي 

 ( شيكل كل  ال ة شهور50خدماي تزارة الشدتن اججتماعية التي تقدمها لهم في هذا الماال تقدر بااااااااا 

هذه  ن، تتفيدارة لهذه األساااااااااار تالتي ج توفر الحد األدنى من الخدمة سااااااااااوان لجمان أت ال هرباتدفعها الوز 

نهم د من المبجغ مقابل خدماي المان تال هربان، عجى العكس تماماة فقد تراكمت د و األسااااااار أنها لم ت اااااااتف

الم ااااااااااااابق تفي  في هذا الماال، مما أدى إلى انقااع هذه الخدمة علهم لفتراي طويجة، تفي حال الدفع

مدان شل العاخ عن توفير المبجغ الماجوب لم تاد هذه األسر بداة إج اجستدانة لتجبية هذه الخدماي  ح

 (.2012تخالد، 

أن العداداي الذكية تالعداداي م ااااابقة الدفع قد أ بتت   هر ( 1تمن خالل ال شااااا  المرفق في  مجحق 

التي نشاااااهدها في التلاقص باسااااتخدام العداداي  كفانتها في محاف ة بيت لحم، تملك من خالل الفرتق 
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(  وضاااااااااحوا التغيراي في 2.2ت 1.2العاد ة تالتوجه نحو العداداي الذكية تم ااااااااابقة الدفع، تالشاااااااااكجين  

، تفي آخر إحصائية حصل 30/08/2017تلغا ة تاري   30/09/2016استخدام العداداي من تاري  

( 16023عددها إلى   الدفع قد تصاال ةلعداداي م اابقاتجد أن عجيها الباح  من شااركة كهربان القدس 

( عداداة، تأما العداداي الذكية فقد 16128عداداة، في حين أن العداداي القد مة تصااااااااااااااال عددها إلى  

 داة.ا( عد15391تصل عددها إلى  

( الذي  وضاااح إحصاااائية المتغيراي الشاااهرية عجى عدد أنواع العداداي في 5.2  الشاااكلتفيما  جي نورد 

 اف ة بيت لحم.مح

 30/09/2016في محافظة بيت لحم بتاريخ المستخدمة (: أنواع العدادات 5.2الشكل )

 
 (2017، القدس محاف ة شركة كهربانبياناي تم الحصول عجيها من مجفاي   المصدر:

 

 

 

 

 



16 
 

 30/08/2017بيت لحم بتاريخ  (: يوضح استخدام عدة أنواع من العدادات في محافظة6.2الشكل )

 
 (2017، القدس محاف ة شركة كهربانبياناي تم الحصول عجيها من مجفاي   مصدر:ال

 31/10/2017(: يوضح استخدام عدة أنواع من العدادات في محافظة بيت لحم بتاريخ 7.2الشكل )

 
 (2017، القدس محاف ة شركة كهربانبياناي تم الحصول عجيها من مجفاي   المصدر:

(   هر اجختالف المجحوظ تخالل عااام تاحااد فقط في 7.2( ت 6.2( ت 5.2  شااااااااااااااكااالمن خالل األ

في اسااتخدام  اة ن اابي اة في اسااتخدام العداداي العاد ة، تارتفاع اة اسااتخدام العداداي، فلاد أن هلاك انخفاضاا

( AMRم اااابق  ال( ت AMRذكي  العادي الالعداداي م اااابقة الدفع تالعداداي الذكية، تتحد داة في العداد 
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( الفارق بين العداداي القد مة  الفاتورة( 7.2(، كما ناد من الشاااااااااااااكل  AMRلوحة   م ااااااااااااابقالتالعداد 

 تالعداداي م بقة الدفع تالذكية تاآلخذة باجزد اد.

العد د من األسااااااار أجبري  حي العداداي أخذي الد ون في التلاقص،  اللوع من نتياة جساااااااتخدام هذهت 

اساااااااتهالك ال هربان باساااااااتإللان مدسااااااا ااااااااي ال اااااااجاة تم اااااااتهج ي الااقة ال هربائية عجى ت اااااااد د فواتير 

كانون الإلاني لعام  شاااااهرتلاقص الد ون الم اااااتحقة عجى األسااااار ملذ ( 1 المجحق تالمخيماي. تيوضاااااح 

تلصااااااالح شااااااركة كهربان القدس فرع بيت لحم بعد تركيب  2017تلغا ة نها ة شااااااهر تموز لعام  2015

، تذبذب د ون ال اااااجاة بين التلاقص تالخيادة( 1 ق المجحالعداداي الذكية تالم ااااابقة الدفع، كما  وضاااااح 

كذلك ت فيما  وضاااح د ون المخيماي اآلخذة بالخيادة نتياة لقجة اساااتخدام العداداي الذكية تالم ااابقة الدفع 

د ون (  وضاااح 8.2تالشاااكل   نتياة ل ااارقة ال هربان تعدم الرغبة في ساااداد فواتير ال هربان الم اااتهج ة،

في أربعة محاف اي هي: بيت لحم، تالقدس، تالخجيل الفج ااا االية ل ااجاة ا مدساا اااي المخيماي تد ون 

 تأريحا:

ين أول والديون الشاملة لغاية شهر تشر الوطنية الفلسطينية ديون المخيمات والسلطة  :(8.2الشكل )

 (مليون شيكل) م2017

   
 (2017 ،القدس محاف ة شركة كهربانبياناي تم الحصول عجيها من مجفاي   المصدر:
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  هر من الادتل ال اااااااااااااابق أن مخيماي محاف ة بيت لحم تبالمقارنة مع مخيماي المحاف اي األخرى 

د ونها هي األعجى، تد ون مدساااااااااااا اااااااااااااي ال ااااااااااااجاة لد ها تأتي في المرتبة الإلانية بعد محاف ة رام هللا، 

 ذا  دكد أنتبالل اااااااااااابة لجد ون الشااااااااااااامجة تأتي محاف ة بيت لحم كذلك في المرتبة الإلانية بعد القدس، ته

 هلاك عالقة لمحدداي الرغبة تالقدرة في ت ااد د مشااتركي محاف ة بيت لحم لجم ااتحقاي المالية الشااهرية

 جستخدام ال هربان.

مكره أن البياناي التي أتردتها شااااااااااااركة محاف ة القدس حول كمية اسااااااااااااتهالك ال هربان في  من الاد رت 

    محاف ة  أن شهريأ 2017 أتلشاااااااااااااهر تشااااااااااااارين  خاللأريحا ت المحاف اي: القدس، بيت لحم، رام هللا 

 تي رام هللا تالقدس، حي  بجغمن حي  كمية اجسااااااااااااااتهالك بعد محاف بيت لحم تأتي في المرتبة الإلالإلة 

 (  وضح ملك:9.2، تالشكل  2017خالل شهر تشرين أتل  كيجو تاط مجيون ( 27مامل اجستهالك  

(مجيون كيجو تاط  م2017شهر تشرين أول  خاللالمتياز استهالك الكهرباء لمناطق ا حجم :(9.2الشكل )

 
 (2017، القدس محاف ة شركة كهربانبياناي تم الحصول عجيها من مجفاي   المصدر:
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ن أالد ون نالحظ  حاممن خالل اللتائج المشاااااار إليها ساااااابقاة تعلد مقارنة كمية اساااااتهالك ال هربان مع 

كمااا  ،تبفااارق قجياال عن محاااف ااة القاادس الااد ون  حامفي  إلااانيااةمحاااف ااة بياات لحم قااد احتجاات المرتبااة ال

 مخيماي المحاف اي األخرى، رغممقارنة بحصاااااجت مخيماي محاف ة بيت لحم عجى أعجى ن ااااابة د ون 

تكانت كمية اجساااااتهالك خالل ، احتجت المرتبة الإلالإلة من حي  كمية اجساااااتهالك محاف ة بيت لحم أن

أي أن ن بة أستهالك  في محاف ة رام هللا، تقريبا هالكهو نص  كمية اجست 2017شهر تشرين أتل 

بجغت  2017محاف ة بيت لحم من إجمالي اساااااااتهالك الشاااااااركة خالل شاااااااهر تشااااااارين أتل ال هربان في 

%( بيلما شكجت ن بة الد ون الماجوبة من المشتركين من إجمالي د ون الشركة حتى شهر تشرين 19 

( من 39%ة إسااااااااااتهالك ال هربان في محاف ة رام هللا  بيلما بجغت ن ااااااااااب ،(30%حوالي    2017أتل 

 .(27%إجمالي إستهالك الشركة تن بة الد ون من إجمالي الد ون حوالي  

تلهذا فقد حاتلت شااركة كهربان القدس إ ااد الحجول الملاساابة لتقجيل ن اابة الد ون في محاف ة بيت لحم 

أشاااااااااري البياناي الدفع تالعداداي الذكية، ت قامت باسااااااااتخدام العداداي الم اااااااابقة فتالمحاف اي األخرى، 

فرع بيت لحم بعد اسااااااتخدام العداداي الذكية  الشااااااركةإ راداي شااااااركة كهربان القدس إلى أن المقدمة من 

 راداي اإلجمالية لشاااااركة كهربان القدس، تقد تصاااااجت هذه اإل( من 20%تالم ااااابقة الدفع قد أصااااابحت  

 .(8 من العدادايالل بة إلى ملك نتياة استخدام هذا اللوع 

ة من اقص تتخا د الد ون الم اااتحقة لجشااارككما تشاااير بعي اإلحصاااائياي لشاااركة كهربان القدس حول تل

الواردة في الشهرية تالتحصيالي تكذلك المبيعاي  2017تموز  شهر تللها ة 2015كانون  اني شهر 

هذه المخيماي ساااكان ت اااد د  هلاك تخا داة في د ون المخيماي، تبمبالغ طائجة نتياة لعدم( أن 2 مجحق 

أنهم تعدتا من جهاي عجيا كما لفواتير ال هربان الم ااااااتحقة عجيهم لقلاعتهم بأن هلاك من   اااااادد علهم، 

( مجيون شااايكل، 146بجغت الد ون   2015، فلالحظ مإلالة أنه في شاااهر كانون  اني ب اااداد تجك الد ون 

                                                           
 .23/8/2017ملافظة بيت للو، بتاكيخ -مدير رائرة المشتركين فل شركة كهرباء القدس-مقابلة السيد الياس حرب (8)
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 2017 يشااااايكل، تفي شاااااهر كانون  ان ( مجيون 163بجغت الد ون   2016 يتأنه في شاااااهر كانون  ان

( مجيون 192إلى   2017( مجيون شاااااااايكل، فيما تصااااااااجت لغا ة شااااااااهر تموز 182بجغت قيمة الد ون  

شيكل، تمع أن هلاك بعي األسر تقوم بت د د فواتير ال هربان في هذه المخيماي إج أنها ج ت هم في 

المبالغة في إقتلان اسااااااتهالك ال هربان ت  انخفاض د ون سااااااكان المخيماي تهذا قد  عود إلى عدم ترشاااااايد

األجهخة ال هربائية باإلضااااااااافة إلى تجود العد د من األساااااااار التي ت ااااااااتهجك الااقة ال هربائية عن طريق 

 سرقتها.

 أن هلاك تذبذباة في قيمة الد ون المترتبة عجى مدساااا اااااي ال ااااجاة تهذا التذبذب (2المجحق  كما  شااااير 

د لقيااام بعي المااانحين باادفع جخن من قيمااة ال هربااان تقيااام ال ااااااااااااااجاااة بين اجنخفاااض تالخيااادة قااد  عو 

 نتياة لتهد د شاااااااااركة ال هربان اإلسااااااااارائيجية بقاع ال هربان عن مدن ،الفج اااااااااايلية كذلك بدفع جخن ملها

 بجغت قيمة الد ون عجى 2015لعام  يكانون  ان في شااهرالد ون، فلاد مإلالة أنه  ب ااببالضاافة الغربية 

( 8  2016 يكانون  ان ( مجيون تنصاا  شاايكل، فيما بجغت في شااهر9 الفج ااايلية مدساا اااي ال ااجاة 

مجيون تنصااااا  شااااايكل، فيما ناد أن هذه الد ون قد أخذي باجرتفاع بشاااااكل كبير ملذ شاااااهر أ جول عام 

حي  بجغت قيمة الد ون الم اااتحقة ت اااعة مال ن تت اااعمائة شااايكل تقريباة، تفي الشاااهر الذي  جيه  2016

( مجيون تنصااااا  شااااايكل، فيما 15  2017يون شااااايكل، تبجغت بشاااااهر كانون  اني لعام ( مج11بجغت  

 ( مجيون شيكل.21إلى   2017تصجت بلها ة شهر تموز لعام 

أن هلاك انخفاضاااااة في قيمة الد ون الم ااااتحقة عجى األساااار في محاف ة بيت ( 2المجحق  تشااااير نتائج ت 

ية، تهي تشمل فقط القرى تمد لة بيت لحم تبيت المخيماي، تمدس اي ال جاة الفج ايل باستإللانلحم  

( مجيون شاااايكل، 92  2015لجعام  يجاج تبيت ساااااحور(، فلاد أن الد ون قد بجغت بشااااهر كانون الإلان

قيمة  لتلخفي( مجيون تسااااااتمائة أل  شاااااايكل، 90  2016فيما تصااااااجت في شااااااهر كانون الإلاني لجعام 

( مجيون تساااابعمائة أل  شاااايكل، تفي شااااهر تموز 85 إلى  2017الد ون في شااااهر كانون الإلاني لجعام 
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( مجيون 85تصاجت قيمة الد ون الم اتحقة عجى األسار الفج اايلية في محاف ة بيت لحم   2017لجعام 

(  وضااح للا انخفاض ن اابة الد ون برساام بياني نتياة اسااتخدام 10.2شاايكل، تالشااكل   تخم اامائة أل 

 هذه األسر العداداي الذكية تالم بقة الدفع.

 (مليون شيكل) الفلسطينية سلطةمؤسسات المخيمات وبدون القيمة انخفاض الديون بدون  :(10.2الشكل )

 
 (2017، بياناي تم الحصول عجيها من مجفاي شركة كهربان محاف ة القدس) المصدر:

 نسبة التحصيالت لقيمة المبيعات لشركة كهرباء القدس (: 11.2الشكل )
 2017ولغاية تموز  2015خالل الفترة كانون ثاني 

 
 (2017، بياناي تم الحصول عجيها من مجفاي شركة كهربان محاف ة القدسالمصدر:  

 ات وبدون ديون مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةانخفاض الديون بدون المخيم
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 ( ن بة التحصيالي لقيمة المبيعاي لشركة كهربان11.2  ينوضح تبالرسم البيان (2مجحق  تبلانة عجى 

 بق.القدس في محاف ة بيت لحم بعد استخدام العداداي الذكية تعداداي الدفع الم 

تلجوقوف عجى األسااباب التي تدفع المواطلين لعدم ت ااد د الفواتير الشااهرية الم ااتحقة عجيهم جسااتهالكهم 

الااقة ال هربائية، ناد أن هلاك العد د من المواطلين  رغبون في ت د د فواتيرهم الم تحقة عجيهم، ل ن 

ل إلير من أفراد الشااااااااااااعب أتضاااااااااااااعهم الماد ة ج ت اااااااااااامح لهم نتياة لج رتف الصااااااااااااعبة التي  مر بها ا

الفج ايلي تخاصة تردي الوضع اجقتصادي تال ياسي، لهذا تعمد الشركة إلى جدتلة الد ون الم تحقة 

بما  تالنم مع ال رتف اجقتصااااد ة. فيما  رفي مع م ساااكان المخيماي دفع الفواتير الشاااهرية المترتبة 

 .(9 اتيرعجيهم إج بعي األسر المحدتدة التي تجتخم بدفع هذه الفو 

كما تجد أن هلاك أعداداة من األساااااااااااااار لد ها القدرة عجى الدفع تل لها ج تقوم بت ااااااااااااااد د الد ون المترتبة 

تراكم عجيها مرة أخرى، تعدم ت اااااااد دهم لهذه الد ون ليس ت م تن و عجيها، أت أنها تقوم بدفع جخن من الد 

جى مواد اسااتهالكية أخرى، تل ن بدأي تإنما تأجيجها تصاارف أ مانها ع الرغبة في الت ااد دمن دافع عدم 

العداداي م اااااابقة الدفع، فلاد ت الشااااااركة تتفادى هذا األمر تدرياياة تخاصااااااة بعد تركيب العداداي الذكية 

تقوع، تالتي تم تق اااااااااااايمها إلى  بجدةمإلالة أن أكإلر القرى التي ترتبت عجيها ن اااااااااااابة عالية من الد ون هي 

 2015 بجغت قيمة الد ون المتراكمة عجيها في شااااهر كانون  ان  خم ااااة مواقع، فلاد أن تقوع/ األرزة قد 

( مجيون ت مانمائة أل  شااااايكل تبعد تركيب العداداي الاد دة انخفضااااات قيمة هذه الد ون إلى 6حوالي  

، تكذلك األمر مع ملاقة خربة الد ر/ تقوع، حي  بجغت 2017( مجيون شااااااااااايكل خالل شاااااااااااهر آب 5 

فيما انخفضااااات في شاااااهر آب  2015 ون شااااايكل خالل شاااااهر كانون  ان  ( مجي2قيمة الد ون المتراكمة  

إلى مجيون تأربعمائة شاااااااااااااايكل، تأ ضاااااااااااااااة في ملاقة الابل األبيي/ تقوع بجغت ن اااااااااااااابة الد ون  2017

إلى  2017( أل  شااااااايكل تانخفضااااااات في شاااااااهر آب 651  2015 كانون  ان   شاااااااهر المتراكمة خالل

                                                           
 .23/8/2017لك مقابلة مع السيد الياس حرب، ، وكذ23/8/2017مقابلة مع السيد جلار أبل  ك،  (9)
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ن اااااابة  فيهاالعد د من األماكن األخرى التي انخفضاااااات ( أل  شاااااايكل، تهذا بالابع نمومجاة  مإلل 377 

 .(10 مدى فاعجية هذه العداداي تهذا  بينالد ون المترتبة عجى األسر، 

أما فيما  خص األسباب تالدتافع التي تملع سكان المخيماي من دفع الفواتير الشهرية الم تحقة عجيهم، 

إلى مخيم الدهيشااااااااااة  2000رحمه هللا عام  – هي الوعود التي قدمت لهم خالل زيارة الرئيس أبو عمار

بالم ااااعدة بت اااد د د ون  تعهدحي  بعد عرض أهالي المخيماي لمشاااكالتهم تخاصاااة مشاااكجة ال هربان، 

تانتقاال ملااك إلى مع م ددتن فواتيرهم  ااااااااااااااااج  ال هربااان، تلهااذا ناااد أن مع م أهااالي المخيم من تقتهااا 

بعد  اا بمبالغ كبيرة، تزاد األمر سااااااااونة م الد ون تتراكمهالمخيماي في الضاااااااافة تالقااع مما أدى إلى تفاق

اجعتقاجي التي أدي إلى تراكم الد ون ت اججتياحاي تزيادة  2000اناالق انتفاضاااااااااااااة األقصاااااااااااااى عام 

بحي   2013بشاااااكل أكبر. مع العجم بأنه تم عقد اتفاقية مع شاااااركة ال هربان تعمل ت اااااوية خالل العام 

في مقابل التخام المواطلين بت ااد د الفواتير الشااهرية  2013ما قبل عام  اكمةالد ون المتر  تم تاميد كافة 

 أ ضااااااااااة  التي سااااااااااتترتب عجيهم فيما بعد، تل ن هذه اجتفاقية تاجهت المعارضااااااااااة من سااااااااااكان المخيماي

 .(11 تبالتالي لم  قوموا بت د د الد ون تالفواتير المترتبة عجيهم

خ المواطلين عجى دفع يركاي ال هربان إما ما أرادي تحفعجى شااااااااا اب ( إلى أنه 2013تيذكر الاويل  

ن اسااااااتهالك الااقة بأن تقوم بتوفير عداداي الماجوبة، تالعمل عجى عدم تراكمها، تتح اااااايالم ااااااتحقاي 

م اااااابقة الدفع لاميع المشااااااتركين، تأن تعمل عجى مراقبة تإ ااد شاااااابكاي توزيع تعداداي كهربائية أكإلر 

بتاخئة العداداي الاماعية، كما أن عجيها أن تبت ر تساااااائل تشاااااايعية لح  تاوراة، تأن تجخم مشاااااتركيها 

ق اااام الابا ة عجى تحصاااايل  تكفانة المشااااتركين عجى الدفع تاجلتخام بدفع م ااااتحقاي ال هربان، ترفع قدرة

                                                           
 .23/8/2017، وكذلك مقابلة مع السيد الياس حرب، 23/8/2017مقابلة مع السيد جلار أبل  ك،  (10)
 .3/10/2017 مقابلة مع السيد مأملن الللام المدير التنفيذي للجنة الشعبية والخدما  فل مخيو الدهيشة بتاكيخ (11)
  فل مخيو الدهيشة  إجراء هذه الدكاسة ال  الت المباحثا  بين شركة كهرباء القدس واللجان المسؤولةلغاية يشار إلى أنه

 لعمل تسلية لتسديد الديلن المستلقة خلى الملاطنين لصالح الشركة.
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الم ااااتحقاي، كذلك ف ن عجيها أن ت اااااهم في توعية الم ااااتهج ين عجى ضاااارترة ترشاااايد اسااااتهالك الااقة 

 تاجلتخام باستخدام ال هربان المشرتعة تعدم سرقتها.ال هربائية، 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة واإلطار النظري 
 

 الدراسات السابقة 1.3

العد د من الدراساااااااااااااااي المحجية تالعربية تاألجلبية التي تلاتلت موضااااااااااااااوع الااقة   تلاتل هذا الفصاااااااااااااال

الدراساااااااي قد تلاتلت تقد راي الاجب عجى اسااااااتهالك ال هربان،  ال هربائية في دراسااااااتها، فلاد أن بعي

تدراسااااااي تلاتلت محدداي طجب ال هربان، تل ن موضاااااوع محدداي ت اااااد د األسااااار لجم اااااتحقاي المالية 

 المترتبة عجيهم جستخدام ال هربان كانت قجيجة جداة تخاصة في الدراساي المحجية تالعربية.

 Abuدراساااة  و (،El-Jafari, 2013 دراساااة جدراساااة الحالية هي تمن الدراسااااي التي كانت األقرب ل

Shammaleh, 2012  تدراسااااااااااااااة ،)Asad, 2012  تدراسااااااااااااااة ،)Khattak, 2010تدراسااااااااااااااة ،) 

الدراسااااااااي  من جهة أخرى، ف ن (.Fankhauser & Tepic, 2007 (، تدراساااااااة 2007 أبو مفرح، 

 هي دراساااااة تي تعتبر األقرب لهذه الدراساااااةالتي تلاتلت محدداي ت اااااد د األسااااار لجم اااااتحقاي المالية تال

(El-Jafari, 2013)  رّكخ الباح  في دراسااااااااته عجى تحجيل العوامل الرئي ااااااااة تران رغبة تقدرة  حي

، تقد فواتير ال هربان تالمان بشكل خان تالفواتير الخدماتية األخرى عموماة  عجى دفعاألسرة الفج ايلية 

جتماعية تالتشااريعية محدداي راي اجقتصاااد ة تالشااخصااية تاجتجد الباح  أن هلاك ماموعة من المتغي

لية ة تران سااااجوك األساااار تااه مدفوعاي الفواتير، كما تجد أن الدفع الم اااابق لجمياه تال هربان هو آرئي اااا

 غير فعالة تغير كافية لتح اااااين كفانة التحصااااايل. تلهذه الدراساااااة عالقة مع الدراساااااة الحالية حي  أنها

ه ل هربان، تنتياة لهذلاتل متغير الدفع مقابل الخدماي المقدمة تخاصة في جانب اتبح  تتتشابه في ت

  تفيد الدراسة الحالية في تعخيخ األدب التربوي تنتائج الدراسة.العالقة ف
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عجى تأ ير عدم دفع م ااتحقاي المياه تال هربان  (Abu Shammaleh, 2012)بيلما رّكخي دراسااة ت 

نوهت إلى أن المشاااااااااااتركين غير المجتخمين تمتوسااااااااااااي قد فع غخة، عجى معدجي اجساااااااااااتهالك في قاا

( عن المجتخمين في الدفع، في 40%اجلتخام في دفع م ااااااااااااااتحقاي ال هربان  خيد اسااااااااااااااتهالكهم بمقدار  

الملاطق الحضاااااااارية المشااااااااتركين غير المجتخمين في دفع م ااااااااتحقاي ال هربان  خيد اسااااااااتخدامهم بمقدار 

الملااااطق القرتياااة تمخيمااااي الالجئين المشااااااااااااااتركين غير المجتخمين ( عن المجتخمين، تأماااا في 10% 

( عن المجتخمين في الدفع، تفي 45%تمتوسااااااااااااااي اجلتخام في دفع م اااااااااااااتحقاي ال هربان  خيد بمقدار  

كهم المدن القد مة المشاتركين غير المجتخمين تمتوسااي اجلتخام في دفع م اتحقاي ال هربان  خيد اساتهال

المجتخمين في الدفع. فيما أشااار في دراسااته إلى أن أكإلر المحدداي التي تد ر ( عن 70-50%بمقدار  

 عجى عدم دفع الم اااتحقاي هي المحدداي اجقتصااااد ة تال اااياساااية تالإلقافية لجم اااتهج ين. تلهذه الدراساااة

أهمية كبيرة تماي عالقة بالدراساااااااااة الحالية، فهي تتارق لمحدداي الدفع لدى الم اااااااااتهج ين في ت اااااااااد د 

 ر ال هربان الم تحقة عجيهم.فواتي

محدداي نفقاي األساااارة الباك ااااتانية عجى ال هربان، كذلك معرفة  (Asad, 2012)تقد ناقشاااات دراسااااة 

 ،تحام األساارة ،مدى ارتباط اللفقاي الشااهرية من قبل األساارة عجى ماموعة من المتغيراي: دخل األساارة

اق ال هربائية، حي  تجد أن من محدداي اإلنفتاألجهخة  ،تالمحاف ة ،تالملاقة ،تعدد الغرف في الملخل

 عجى ال هربان هو الدخل غير المرن، تزيادة حام األسرة، تعدد الغرف، كما تجد أن األسر التي تعيش

في الملاااطق الحضااااااااااااااريااة  خيااد إنفاااقهااا عن الملاااطق الريفيااة نتياااة جقتلااائهااا أجهخة كهربااائيااة أكإلر من 

ال هربان  بالدراسااة الحالية، إم أنها تتلاتل محدداي نفقاي رتباط ت يقلهذه الدراسااة االملاطق الريفية. إن 

ال اااااااكلية، فهي قريبة جداة من موضاااااااوع الدراساااااااة الحالية، كما أنها تتلاتل بعي متغيراي محدداي دفع 

ى فواتير ال هربان تالمتمإلجة في المحدداي اجقتصاااااد ة تاججتماعية، تحي  أن هذه الدراسااااة سااااتعمل عج

 ئج دراسة الباح  الحالية.تعخيخ نتا
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محدداي الاجب الملخلي عجى ال هربان في مد لة شاااعبة  (Khattak, 2010)في حين ناقشااات دراساااة 

المااد لااة الريفيااة باا قجيم بيشاااااااااااااااااتر بباااك ااااااااااااااتااان لجوقوف عجى طجااب ال هربااان لمواجهااة اللمو في التقاادم 

بان في ملاقة بيشااااااااااااتر هي اجقتصاااااااااااادي، فقد تجدي أن من أكإلر محدداي الاجب الملخلي عجى ال هر 

هي من المحدداي الهامة لجاجب الملخلي فالدخل، تعدد الغرف، تسااااااااااااااعر ال هربان، تالاقس، تالتعجيم، 

ي فمعرفة األساااباب التي تدفع األسااار  حي عجى ال هربان. إن لهذه الدراساااة عالقة بالدراساااة الحالية من 

ذه الدراسة ابع عجى قيمة الفواتير الشهرية. تنتائج هزيادة ن بة استهالكها لجااقة ال هربائية تالمد رة بال

سااااااااااتعخز من الدراسااااااااااة الحالية في األدب التربوي تكذلك في مقارنة اللتائج، تمعرفة إن كانت محدداي 

 الاجب الملخلي تد ر عجى قدرة األسر عجى دفع الفواتير الشهرية أم ج.

داي ماي تأ ير تاضاااااح في قرار اإلنفاق في دراساااااته إلى أن هلاك محد (2007)أبو مفرح، أشاااااار كما 

تأخرى لها  ،عدد أفراد األسااارةكتعوامل تتعجق بالم اااتوى اجقتصاااادي مإلل الدخل أت الوضاااع اججتماعي 

عالقة بالخدماي ماتها مإلل رضااااااااااا الم ااااااااااتهجك عن جودة هذه الخدماي تعوامل مهمة مإلل ارتفاع قيمة 

نفاق تقجيل الفاوة بين اجساااااتهالك تاإل ه  مكنه إلى أنالفواتير مقارنة بالدخل. كما أشااااااري نتائج دراسااااات

عجى الخدماي العامة من خالل ماموعة من اآللياي المقترحة تاتااهاي ال اااااجوك تترشااااايد اجساااااتهالك 

تترتيب  ،تالم اااااااااااااتوى التعجيمي ،تالدخل ،ترفع ن ااااااااااااابة الدفع. كذلك أشااااااااااااااري الدراساااااااااااااة إلى أن العمر

ل  ون المياه، بيلما تد ر مج ية الملخل تالمدهل العجمي تالدخله تأ ير سااااااااااااااجبي عجى حام د ،المحاف اي

 تترتيب المحاف اي سااااجباة عجى د ون ال هربان، تيد ر العمر سااااجبياة عجى د ون اجتصاااااجي، تيد ر حام

ذه األسرة تمكان ال كن تقااع العمل ترضا الم تهجك إ اابياة عجى د ون ال هربان. تياد الباح  بأن ه

تير ب الدراساااااي المحجية تالعربية التي تلاتلت محدداي إنفاق الم ااااتهج ين لت ااااد د الفواالدراسااااة هي أقر 

المترتبة عجيهم، كما تتعتبر هذه الدراسااااااااااة ماي عالقة مباشاااااااااارة مع دراسااااااااااة الباح  كونها أجريت عجى 

 إحدى المدن الفج ايلية تالتي تعيش ماي ال رتف اججتماعية تال ياسية تاجقتصاد ة.
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عجى تحمل ت الي   مدى قدرة المشتركينعجى معرفة  (Fankhauser & Tepic, 2007)كما رّكخ 

 في الملااطق باالل ااااااااااااااباة لاذتي الادخال الملخفي في البجادان التي تمر بمرحجةتالميااه ال هرباان تالتادفئاة 

انتقالية، تقد تجدي أن األساار ماي الدخل الملخفي تلفق حصااة كبيرة من دخجها عجى خدماي المرافق 

 فيصاااااااااااااعوبة هدجن الم اااااااااااااتهج ين الضاااااااااااااعفان اجتماعياة   واجه هربان تالتدفئة تالمياه، تكإليراة ما مإلل ال

اسااااااااتيعاب الخياداي في األسااااااااعار كحاة ضااااااااد إصااااااااالح التعريفاي الامركية المد رة في تخفي  اآل ار 

ح  نها تباججتماعية تإصااالح المرافق. تعتبر هذه الدراسااة مت عالقة ت يقة مع الدراسااة الحالية، حي  أ

ل في قدرة األسااااااااارة الفقيرة عجى دفع الفواتير الشاااااااااهرية الم اااااااااتحقة عجيهم لج هربان، فهي تتلاتل من خال

ما  الفواتير  الااقة تالمياه(، تهذا دفع أ مان فيالدراساااااااااااااااة المحدداي التي تد ر عجى قدرة هذه الفئة 

ي الذي تتلاتله، فهي تتلاتل طبقاتحاتل الدراسااااااة الحالية البح  عله تل ن مع اختالف نوعية الماتمع 

 مع بحإلها في المحدداي التي تد ر عجى ت د د الفواتير الشهرية الم تحقة عجيهم. كافة الماتمع

ي هبيلما الدراساااااااي التي تلاتلت تقد راي الاجب عجى اسااااااتهالك ال هربان تكان لها فائدة لهذه الدراسااااااة 

(، تدراسااااة Tewathis, 2014(، تدراسااااة  2015(، تدراسااااة  بوفلش، 2016دراسااااة  عمر تالرشاااايد، 

 Eakins, 2013) ،2011، تدراسة  م جم، (2013، تدراسة  الاويل.) 

في دراساااااااااااتيهما إلى أن أمتاق الم اااااااااااتهج ين، تعددهم، تتوقعاتهم،  (2016، عمر والرشـــــــيد  بّين  تقد

ااقة ال هربائية، تدخجهم، تساااااااعر ال هربان هي أكإلر المحدداي التي قد تد ر عجى طجب الم اااااااتهج ين لج

كما تأشااااري الدراساااة بأن مرتنة الاجب ال اااعرية في المدى القصاااير  ترتب عجيها تغيير ساااعر ال هربان 

تبالتالي تغيير ال مية الماجوبة من ال هربان، كما تأشاري الدراسة إلى أن ال مية الماجوبة من ال هربان 

تصااااااااد ة التي تبح  في العالقة بين المتغيراي اجق الل ريةتعدد ال اااااااكان تدرجة الحرارة قد توافقت مع 

اجقتصااااااد ة تال واهر المحياة بها، فيما لم تتوافق الل رية اجقتصااااااد ة مع ال اااااعر تملك ألن ال هربان 

من ال اااجع الضااارترية التي ج  مكن اجساااتغلان علها تيتم شااارا ها رغم ارتفاع ساااعرها، باإلضاااافة إلى أن 



29 
 

طجب مباشاار تإنما طجب مشااتق  اجب لالسااتخدام في سااجع أخرى معمرة، الاجب عجى ال هربان ج  عتبر 

تفي المقابل ف نه كجما زاد عدد ال ااااااااااااااكان زاد الاجب عجى ال هربان تهذا  عتبر تأ ير كبير عجى الاجب. 

 مكن القول بأن هذه الدراساااااااااااااة ماي عالقة من جانب المحدداي التي قد تد ر عجى اساااااااااااااتهالك الااقة 

مباشااارةة عجى أ مان ساااعر ال هربان تقيمة الفواتير اجساااتهالكية لجااقة ال هربائية تالتي  ال هربائية المد رة

الم تحقاي المترتبة عجيهم لصالح عجى ت د د  رغبة تقدرة األسرالتأ ير عجى قد تجعب فيما بعد دتراة في 

 شركة ال هربان. 

ل هربائية في الاخائر هي: أن العوامل المحددة جساااااااتهالك الااقة ا (2015)بوفنش، في حين كشااااااا  

ة اللاتج الداخجي الخام، تعدد ال ااكان، تمدشاار أسااعار الم ااتهج ين، تم ااتوى اسااتهالك الااقة ال هربائي

لجفترة ال ااااااااااااابقة بالمقارنة بالفترة الحالية، تم ااااااااااااتوى التحضاااااااااااار الذي  شااااااااااااكل أهم عامل محدد لج اهرة 

ربط كبيرة مع الدراسة الحالية، تل ن  مكن ال  مكن القول بأن هذه الدراسة لي ت ماي عالقةالمدرتسة. 

بين العوامل المحددة جسااااااااااااااتهالك الااقة ال هربائية تبين العوامل التي قد ت ون محدداة في ت اااااااااااااااد د 

الم اااااتحقاي المالية لألسااااار لشاااااركة ال هربان، فأساااااعار الم اااااتهج ين تم اااااتوى اجساااااتهالك قد ت ون أحد 

 المحدداي لت د د الم تحقاي المالية.

استهالك ال هربان  عجىفقد بحإلت في معرفة العوامل المد رة  (Tewathis, 2014تيواثيا )ما دراسة تأ

مد لة دلهي من قبل األسااااارة، تكذلك معرفة متوساااااط اساااااتهالك ال هربان الملخلي الشاااااهري تالتغيراي  في

أن  الموسااااااامية في هذا اجساااااااتهالك ألشاااااااهر الصاااااااي  تالشاااااااتان تالاقس المعتدل في دلهي، تقد تجدي

أن  الىمخختن األجهخة الملخلية   اااهم بأكبر قدر من التبا ن في كمية اسااتهالك ال هربان، كما أشاااري 

هلاك اختالفاة في متوسط استهالك ال هربان الشهري لألسر في مختج  المواسم تح ب درجاي الحرارة، 

جهخة ال هربائية تأن من أبرز محدداي اساااااااااااتهالك األسااااااااااارة لج هربان هي الدخل الشاااااااااااهري، تماموع األ

إن هذه الدراسة تعتبر إحدى الدراساي التي قد ت ون  تمعدل استخدامها، تحام األسرة، تحام الم كن.
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ماي عالقة جيدة مع الدراسااااة الحالية، تملك ألن محدداي اسااااتهالك الااقة ال هربائية في مكان ما هي 

دراسااة المحدداي التي تتلاتلها هذه ماي محدداي ت ااد د الم ااتحقاي المالية في مكان آخر كفج اااين، ف

 الدراسة  عتبر معخزاة لجدراسة الحالية.

عجى تقد م تحجيل لمحدداي اللفقاي عجى اساااااتخدام  (Eakins, 2013إيكينز )في حين رّكخي دراساااااة 

الااقة في قااع األسااااااااارة المعيشاااااااااية في إ رللدا، تقد تجدي من خالل اساااااااااتخدام ملهاياي اجقتصااااااااااد 

الااقة الملخلية هو انخفاض الدخل بالدرجة األتلى، تمن  عجى من محدداي اإلنفاقالقياساااااااااااي عجى أن 

أمراة  المحدداي كذلك هو ارتفاع أسااعار الااقة الملخلية. إن دراسااة محدداي نفقاي الااقة الملخلية  عتبر

أهمية مهماة كون أن له عالقة كبيرة بمحدداي ت ااااااد د م ااااااتحقاي الااقة، لهذا تعتبر هذه الدراسااااااة ماي 

 تعالقة بالدراسة الحالية، تاللتائج التي توصجت إليها ستعخز من نتائج الدراسة الحالية.

متغيراي ف اااري التغير في اساااتهالك ال هربان إلى أن هلاك  (2013)الطويل،  في حين أشااااري دراساااة

وة زادي الفا لجقااع العائجي في قااع غخة، تملها زيادة الصدماي ال ياسية تاجقتصاد ة تالحرتب التي

 بين العرض تالاجب عجى ال هربان، تهذه المتغيراي التي ف اااااااري اللمومج كانت سااااااابباة في عدم اجلتخام

 بدفع فواتير ال هربان تالتي عّبر علها بمدشااااراي ماموع المتأخراي ال اااالوية عجى المشااااتركين، تمتوساااط

وساااط نصااايب اجشاااتراك الواحد من دخل الفرد تاجعتماد عجى اجشاااتراكاي الاماعية تالذي عبر عله بمت

اد حي  كانت مرتنتهم كبيرة تأ ري بشااااكل إ اابي في اسااااتهالك ال هربان مما ز ال هربان لجقااع العائجي 

من الاجب عجى ال هربان بشااكل كبير رغم تجود عاخ في ال هربان. تتعتبر هذه الدراسااة لها عالقة من 

م واطلين من عدم ت ااااد د الم ااااتحقاي المالية جسااااتخداحي  أنها تلاتلت العوامل التي تدفع كإلير من الم

 الااقة ال هربائية.

مد لة نابجس تمعرفة أهم محدداي الاجب تحجيل الوضااع ال هربائي في ب (2011)مسلم، تقامت دراسااة 

عجى ال هربان فيها، حي  أن الموزع لخدمة ال هربان في مد لة نابجس هي شااااركة توزيع كهربان الشاااامال 
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، تالتي تغاي 2010، تبدأي العمل في مد لة نابجس في شاااااااااااهر حخيران 2008ي تالتي أسااااااااااا ااااااااااات ف

، تقد أتضاااااحت الدراساااااة أن هلاك خدماتها كل من مد لة نابجس تعدد كبير من القرى التي تجت  حولها

عالقة متوافقة مع الل رية اجقتصاااااااااد ة بين المعامالي الم ااااااااتقجة تال مية الماجوبة من ال هربان، تكان 

 ألكإلر تأ يراة عجى ال مية الماجوبة هو عدد المشتركين في القااعين التااري تالصلاعي.العامل ا

 لدراسات السابقةل تقييم عام 2.3

 ،ال هربان الخدماي العامة مإلل عجىاإلنفاق محدداي بخصااااااون الدراساااااااي ال ااااااابقة  العد د من اتفقت

(، تدراساااة Abu Shammaleh, 2012دراساااة  و (،El-Jafari, 2013دراساااة  تمن تجك الدراسااااي 

 Asad, 2012  تدراساااااااااااااااااااة ،)Khattak, 2010 ،تدراساااااااااااااااااااة 2007(، تدراساااااااااااااااااااة  أبو مفرح ،)

 Fankhauser & Tepic, 2007 تالذ ن أشارتا إلى أن أكإلر المحدداي التي تد ر عجى قرار ت د د )

المحدداي هي المحدداي اجقتصاااااااااااد ة تمن  م  مقابل اسااااااااااتهالك الخدماي العامة الم ااااااااااتحقاي المالية

نفاق تد ر عجى قرار اإل  اسية تالإلقافيةالشخصية فاججتماعية، كما أشارتا كذلك إلى أن المحدداي ال ي

 .عجى الخدماي العامة

دراسااااااة  عمر تالرشاااااايد، ككما تبين أن هلاك دراساااااااي تلاتلت محدداي الاجب عجى اسااااااتهالك ال هربان 

، (Eakins, 2013(، تدراسااااااة  Tewathis, 2014(، تدراسااااااة  2015(، تدراسااااااة  بوفلش، 2016

أن هلاك عدداة  هذه الدراساي أشهري نتائج حي (، 2011تدراسة  م جم،  (،2013تدراسة  الاويل، 

من المحدداي تد ر عجى الاجب عجى اسااااااااااتهالك ال هربان تمن تجك المحدداي سااااااااااعر ال هربان، تدخل 

جى عتد ر بشكل كبير تهذه المحدداي  ،الاقست  ،ةالفرد، تعدد أفراد األسرة، تمخختن األجهخة ال هربائي

 .مقابل استهالك ال هربانت د د الفواتير الم تحقة  قدرة ترغبة اجفراد في

تيتبين كذلك أن الدراسااااااااي ال اااااااابقة قد اختجفت من حي  المكان تالخمان، تمن هذه الدراسااااااااي ما رّكخ 

تبعضااااااها اآلخر ركخ عجى محدداي  محدداي ت ااااااد د الفواتير الم ااااااتحقة عجى اسااااااتخدام ال هربان،عجى 
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الاجب عجى اسااااااااتهالك ال هربان لجقااع العائجي تهو ما  توافق مع الدراسااااااااة الحالية، تل ن علدما نت جم 

العوامل  بعي فجيس بمقدترنا أن نتااهل ،ال هربان في محاف ة بيت لحم فواتير عن محدداي ت ااااااااااااااد د

 .نتياة اجحتالل اجسرائيجي ،متالمختجفة عن باقي أقاار العال ،المختجفة التأ ير

( 2007تدراسااااة  أبو مفرح،  (El-Jafari, 2013 تعجى الرغم من تشااااابه الدراسااااة الحالية مع دراسااااة 

خ في تاعتمادها عجى هتين الدراساااااااتين في إعداد أداة الدراساااااااة  اجساااااااتبانة( إج أن الدراساااااااة الحالية تتمي

 قة، كما أنها حد ت في فتراي زملية متفاتتة.كونها تلاتلت عيلة لم تتلاتلها الدراساي ال اب

أن التوصااااااياي التي تلاتلتها الدراساااااااي كافة تالتي تمإلجت في ترشاااااايد اسااااااتهالك ال هربان نالحظ أ ضاااااااة 

افة تالعمل عجى تاخئة العداداي المشااااتركة، تالعمل عجى اجلتخام بدفع فواتير الخدماي الشااااهرية، باإلضاااا

ا تاساااااتخدام ال هربان المشااااارتعة تعدم العمل عجى سااااارقة ال هربان كجه إلى ت اااااوية المتأخراي المتراكمة،

 تاألسااااااااار التي ،كانت اقتراحاي ل يفية التعامل مع األسااااااااار التي لد ها رغبة في الدفع تج ت اااااااااتايع ملك

 ت تايع الدفع تج تقوم بت د د الم تحقاي التي عجيها.

تربوي دراساي ال ابقة تخاصة في تعخيخ األدب التيشار إلى أن الدراسة الحالية قد استفادي كإليراة من ال

لقص في تقد أجريت هذه الدراسة تتم اختيارها ل د اللجدراسة، تكذلك في بلان أداة الدراسة  اجستبانة(، 

ن مإلل هذه الدراساااي التي تهتم بت ااد د الفواتير الم ااتحقة عجى المشااتركين مقابل الخدماي التي  حصااجو 

 هذه الوقوف عجى المحدداي التي تد ر عجى رغبة تقدرة المشااااااتركين في ت ااااااد د، ت عجيها تملها ال هربان

  تإ ااد الحجول الملاسبة لحل هذه المشكجة. ،الفواتير
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 اإلطار النظري  3.3

المحدداي التي تدفع األسااااارة الفج اااااايلية لعدم ت اااااد د الم اااااتحقاي  أهم من الفصااااال  تضااااامن هذا الاخن

ة تدتره في تعخيخ الرغب ال هربان ساااااااتهالكإ، تكذلك أهمية ترشااااااايد بانالمالية الشاااااااهرية جساااااااتخدام ال هر 

 الم اااتخدمة تخصاااائص كلال هربائية أنواع العداداي ت  الم اااتحقاي،تالقدرة علد المشاااتركين لت اااد د تجك 

 .تأخيراة أهمية إستغالل الااقة البد جة تخصوصا الااقة الشم ية نوع،

من المحاادداي التي تد ر عجى إقاادام األساااااااااااااار  تجود العااد ااد لىإ( Shammaleh, 2012 شااااااااااااااير  

قد ت الفج ااايلية عجى ت ااد د فواتير ال هربان ملها محدداي اقتصاااد ة تاجتماعية تأخرى سااياسااية ت قافية، 

توصااااال إلى ملك من خالل ما أشااااااري إليه دراساااااة قدمتها ساااااجاة المياه الفج اااااايلية التي قامت بتحجيل 

م لجتحقيق في الل ب المئوية لألسر التي ج تقو  ،ان المخيماينتائج استبيان تزعته عجى عيلاي من سك

( من عيلة الدراساااة ترى بأن هلاك مدسااا ااااي 42%بدفع الفواتير الم اااتحقة عجيها، تهذا  رجع إلى أن  

( ملهم غير قادرين عجى دفع الفواتير ب اااااااااااااابب تراكمها، تأن 30%أخرى تقوم بت ااااااااااااااد د فواتيرها، تأن  

لفواتير مقتلعين أن سااااااااااااااكان المخيماي ج  دفعون الفواتير. تكذلك أشاااااااااااااااري ( ملهم ج  دفعون ا20% 

( من أفراد العيلة م ااااااااتعدتن لدفع الفواتير إما كان هلاك خصاااااااام عجى الفواتير 56%الدراسااااااااة إلى أن  

( 14%( من العيلااااة لن  اااادفعوا الفواتير، في حين تجااااد أن  18%تتإلبياااات الااااد ون المتراكمااااة، تأن  

ن بعد تح اااين أتضااااعهم اجقتصااااد ة، تمن هلا  تبين لدى الباح  أن هلاك العد د م اااتعدتن لجدفع تل 

تل ن  من األسااااار لد ها الرغبة في ت اااااد د الم اااااتحقاي المالية المترتبة عجيها من فواتير ال هربان تالمان،

سااااية  اااايافي عدم ت ااااد د تجك الم ااااتحقاي نتياة لألتضاااااع ال انياتها الماد ة تجعب دتراة كبيراة قدرتها تإمك

، تما ال يئة التي  عيشها الماتمع الفج ايلي تالمد ر سجباة عجى األتضاع اجقتصاد ة لألسر الفج ايلية

 تبالتالي الفقر تتدني م توى دخل األسرة. ، ترتب عله من انتشار لجباالة
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المحدداي التي  مكن أن تد ر عجى إقبال األساااااار الفج ااااااايلية لت ااااااد د  تضااااااح أن تمن خالل ما ساااااابق 

تمعدل إنفاق األساااااارة عجى  ،تأسااااااعار ال هربان ،كدخل األساااااارة ،محدداي اقتصاااااااد ة فواتير ال هربان هي

ة، لملاطق ال ااجاة الفج ااايلي ةكاججتياحاي اإلساارائيجي ال ااجع اجسااتهالكية، تكذلك المحدداي ال ااياسااية

، رة، تطبيعة ال اااااكن، تأ ضااااااة المحدداي اججتماعية كعدد أفراد األساااااتاعتقال رب األسااااار أت المعيل لها

 .تجك المحدداي توضيحتمكان ال كن، تالبيئة المحياة، تكذلك المحدداي الإلقافية، تفيما  جي سلحاتل 

 

 المحددات االقتصادية 1.3.3

جيهم عتجعب المحدداي اجقتصاااد ة دتراة بارزاة في إقبال كإلير من األساار عجى ت ااد د الفواتير الم ااتحقة 

حدداي تعود نتائاها إلى ما تعانيه فج اااااااااين كأكإلر دتل الملاقة عرضااااااااة لشااااااااركة ال هربان، تهذه الم

 ايلي لجتغيراي ال ياسية المد رة عجى اجقتصاد باريقة سجبية، تخاصةة إما ما عجملا أن اجقتصاد الفج

نتاجية مرهوناة بكإلير من العوامل المد رة عجيه تالمتمإلجة باعتماده عجى الملح تالم ااااااااااااعداي تالقاعدة اإل

لضاااااااااااعيفة، باإلضاااااااااااافة إلى اجتفاقياي التي تخّول اجحتالل إحكام سااااااااااايارته عجى ملاطق ال اااااااااااجاة ا

تهذا بالتالي  ددي إلى ال إلير من الصاااعوباي اجقتصااااد ة  .(2013الفج اااايلية تاقتصاااادها  الاويل، 

دة ك زياالتي تحياها األسااااااااار الفج اااااااااايلية، إم  لام عن ملك تدن  في الدخل، تزيادة الفقر تتفاقمه، كذل

يلية ن اابة الباالة بين الشااباب الفج ااايلي، تهذا كجه  د ر في المقابل عجى قراراي تقدرة األساار الفج ااا

عجى ت ااااااد د فواتير ال هربان. تفيما  جي ملاقشااااااة ألهم المحدداي اجقتصاااااااد ة التي تد ر عجى سااااااجوك 

 عجيها: األسر الفج ايلية تتحد من قدرتها عجى ت د د فواتير ال هربان الم تحقة

 دخل األسرة 1.1.3.3

 عتبر الدخل من أهم المحدداي األساااسااية التي تد ر عجى اجسااتهالك عموماة تعجى ت ااد د الم ااتحقاي 

زاد اسااااااتهالكه  اة التي عجيه خصااااااوصاااااااة، فاسااااااتهالك الفرد تإنفاقه  تحدد من دخجه، إما كان دخجه مرتفع
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 ،تحت تصاارفه قصااد تحقيق رغبة اجسااتهالك تإنفاقه تالعكس صااحيح، ف ما لم  كن لهذا الفرد أي دخل

لاأ إلى اجساااااااتدانة أت الحصاااااااول عجى الت اااااااهيالي من البلوك لشاااااااران األجهخة تاألدتاي التي تخيد من 

استهالكه لج هربان، فالدخل  جعب دتراة في استهالك ال هربان ب بب القدرة عجى شران األدتاي تاألجهخة 

ية، تهلا   هر أن اجساااتهالك  تحدد بل ااابة كبيرة بم اااتوى الدخل ال هربائية الم اااتهج ة لجااقة ال هربائ

حتى تإن كان هلاك انخفاض في الدخل ف نه ج  علي التقجيل في اجستهالك، بل الجاون إلى اجستدانة 

تالعكس إما زاد الدخل ج  علي ملك الخيادة في اجساااتهالك بل  خصاااص ملك الاخن إلى اإلدخار تدفع 

 (.2007د ن  كلعان، ما   تحق عجيه من 

( إلى أن مرتنة الدخل هي الدرجة التي سيتغير فيها Kamaludin, 2013تتشير دراسة كمال الد ن  

ة الاجب عجى ال هربان، كذلك ساااااااااااايتغير فيها قدرة المواطن ترغبته في ت ااااااااااااد د فواتير ال هربان المترتب

قة ارتباطية بين اسااااااااتهالك ( إلى تجود عالRomero, et, al., 2001عجيه. تكذلك بّيلت دراسااااااااة  

 األسر لجااقة ال هربائية تقدرتها عجى دفع الفواتير تم توى الدخل.

إمن إن محدداي إنفاق األسااااااارة عجى ت اااااااد د فواتير اساااااااتهالك ال هربان  تأ ر بم اااااااتوى دخل األسااااااارة، 

 لخفي.فاألسرة ماي الدخل المرتفع ت تايع ت د د فواتير ال هربان أكإلر من األسر ماي الدخل الم
 

 البطالة  2.1.3.3

تعد مشاااااااكجة الباالة من أهم المشاااااااكالي التي تعاني ملها األسااااااارة الفج اااااااايلية نتياة لوجود اجحتالل 

 ،تتحكمه في حركة الصاااااااادراي تالوارداي ،اإلسااااااارائيجي تاساااااااتيالئه عجى مع م األراضاااااااي الفج اااااااايلية

 ين الوضع اجقتصادي لهذه األسر تاتخام العد د من اإلجراناي المعرقجة لتح ،تفرض تصاريح العمل

 تالتي تد ر كإليراة عجى حياة المواطن الفج ايلي باريقة سجبية.

تمن أكإلر نتائج الباالة هو انتشااااار الفقر، تالذي  عتبر اليوم مشااااكجة حقيقية في الماتمع الفج ااااايلي، 

اجقتصااااااااد ة تهو  مإلل مشاااااااكجة بليوية حتى في شل حل اإلشاااااااكالياي المتعجقة بال رتف ال اااااااياساااااااية ت 
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تالتبعية لالقتصااااااد اإلسااااارائيجي. تقد أشااااااري العد د من الدراسااااااي إلى أن معيشاااااة الفرد في األراضاااااي 

تلغا ة اليوم تدهوراة كبيراة، حي  بجغ الفقر م ااتوى قياسااي بل ابة  1995الفج ااايلية قد شااهدي ملذ عام 

الفج اااايلية لغا ة عام  في الضااافة الغربية، تقد تصااال معدل الفقر بين األسااار 2003%( عام 35.5 

(، تقد بجغت ن اااابة ال ااااكان الذ ن  عيشااااون تحت خط 27%تفقاة ألنماط اجسااااتهالك الحقيقية   2013

 (.2015(  سكيك، 14%الفقر المدقع إلى  

( إلى ارتفاع ن اااااااابة الباالة في األراضااااااااي الفج ااااااااايلية 2013تأشاااااااااري الح اااااااااباي القومية الربيعية  

(، 24%بجغت   1996مختجفة، حي  بّيلت إلى أن معدجي الباالة عام بالمقارنة مع دتل العالم ال

، تل لها عادي باجرتفاع 1999( عام 11.8%تل لها ما لبإلت إلى أن تراجعت هذه الل اااااااااااااابة إلى  

 2008(، تفي عام 31.3%حي  بجغت ن بتها   2002تباريقة مخيفة خالل انتفاضة األقصى عام 

( تكانت هذه الل ااااابة هي األعجى عجى 44.8%الباالة إلى   اساااااتفحجت هذه المشاااااكجة بوصاااااول ن ااااابة

 (29.2%انخفضت هذه الل بة حي  تصجت إلى   2017عام من ال إلال الربع الم توى العالم، تفي 

 .ح ب ما أشاري اليه نتائج الاهاز المركخي للحصان الفج ايلي

لم ااااتحقاي المالية المترتبة عجى أن مشااااكجة ت ااااد د ا تي ااااتلتج من خالل المقابالي التي أجرتها الدراسااااة

األساااااااار في محاف ة بيت لحم تباقي مدن الضاااااااافة الغربية لشااااااااركاي ال هربان قد تفاقمت ملذ بدا ة عام 

حي  ازدادي ن اااابة العاطجين عن العمل بعد أن قامت إساااارائيل ببلان جدار الفصاااال العلصااااري ، 2002

لتالي انتشار الفقر تتردي الوضع اجقتصادي تخاصة العامجين في إسرائيل مما زاد من ن بة الباالة تبا

نتياة للجراناي اإلساااااارائيجية ضااااااد أبلان الشااااااعب الفج ااااااايلي من قتل تاجتياحاي مت ررة تتدمير لجبلية 

التحتية تإقامة الحواجخ بين المدن تالقرى، كل ملك أدى إلى تفاقم األزمة المالية تبالتالي عاخ المواطن 

ال إلير من اجلتخاماي تملها ال هربان مما أدى إلى تراكم الفواتير عجى  الفج ااااااااااااايلي عن القيام بت ااااااااااااد د
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األسااااااااار الم اااااااااتهج ة لجااقة ال هربائية األمر الذي تجدي فيه بعي األسااااااااار صاااااااااعوبة في ساااااااااداد تجك 

 . (12 المبالغ

من خالل ما سااااااااابق أن معدجي الباالة المرتفعة تعمل عجى زيادة ن ااااااااابة الفقر تات ااااااااااع رقعة نالحظ 

في توزيع الدخل بين طبقاي الماتمع تالذي  د ر عجى األسااااار باريقة ساااااجبية، حي   قجل من  التفاتي

 قدرة المواطن عجى ت د د الفواتير المترتبة عجيه، تبالتالي  عمل عجى تراكمها تتراكم قيمتها.

 
 معدل إنفاق األسرة على السلع االستهالكية 3.1.3.3

كية  تمإلل في إنفاق األساااارة لدخولهم من أجل الحصااااول إن معدل إنفاق األساااارة عجى ال ااااجع اجسااااتهال

عجى اإلشااااباع الم ااااتمد من اسااااتخدام أت اسااااتعمال ال ااااجع تالخدماي التي  قومون بشاااارائها من أسااااواق 

 (.2015ال جع تالخدماي  بن ناجي، 

إلى أن األسر قد  كون لد ها ما  كفي من الدخل  (Fankhauser & Tepic, 2007 تأشاري دراسة 

دفع  من ال جع اجستهالكية، تتلفق ال إلير من دخجها عجى تجك ال جع، تل ن علدما  تعجق األمر بلدفع 

ن دخجهم نى مدأ مان الخدماي التي  تجقونها كدفع فاتورة ال هربان تالمان تالااقة ف نهم  دفعون الحد األ

 اادتن أن ال ااااااااااااااجع  تمن قيماة تجاك الخادمااي، تهاذا قاد  رجع إلى عادم رغبتهم في دفع ملاك، تأحياانااة 

 –أهم من دفعهم لجخاااادماااااي األخرى التي  مكن لهااااا ت ون لااااد هم اجسااااااااااااااتهالكيااااة التي  حتاااااجونهااااا 

 اجنت ار تالتأجيل. -تباعتقادهم

( إلى أن ارتفاع أساااااعار ال هربان مع Kamaludin, 2013إلى ما سااااابق أشااااااري دراساااااة   ةباإلضااااااف

فع الم تحقاي المترتبة عجى األسرة اتااه شركاي افتراض  باي بقان األسعار  ددي إلى انخفاض في د

                                                           
ية فل جنة الشررررعبالسرررريد مأملن الللام المدير التنفيذي لل، وكذلك مقابلة 23/8/2017مقابلة مع السرررريد جلار أبل  ك،  (12)

 .03/10/2017مخيو الدهيشة بتاكيخ 
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ال هربان، تيرى أن زيادة األسعار تد ر بشكل طردي عجى انخفاض ت د د األسر لجفواتير، كذلك  د ر 

 عجى ن بة استهالكهم لجااقة.

 

 المحددات االجتماعية 2.3.3

ي  أن حة ال هربائية الملخلية، ك الااقتعتبر المحدداي اججتماعية هي األكإلر تأ يراة عجى مقدار استهال

تي مقدار موارد الااقة ال هربائية التي تلفقها األسااااااااااااارة عجى مختج  األجهخة الهذا المفهوم  شاااااااااااااير إلى 

ز ت اااااتخدمها في معيشاااااتها. تتشااااامل مصاااااادر الااقة المختجفة: الوقود الحيوي تاللفا اي، تال هربان تالغا

لل بة ة أحد أهم جوانب الحياة البشرية، تهي سجعة حيوية باتالبترتل تالد خل تغيرها(. تتشكل هذه الااق

(. فلاد أن قااع ال ااااااااااااااكن  عتمد بشااااااااااااااكل كبير عجى الااقة Eakins, 2013لوجود الحياة الحد إلة  

 تخاصااااااااااة الااقة ال هربائية، فهو  عتبر أهم م ااااااااااتهج ي هذه الااقة، تمن المتفق عجيه بين الباحإلين أن

( من إجمالي اسااااااااااااااتهالك الااقة 30%لجااقة ال هربائية حوالي   القااع ال ااااااااااااااكلي  مإلل اسااااااااااااااتهالكه

 ال هربائية في العالم، تهذا  دل عجى أن قااع األساااااااااااااارة  جعب دتراة حيوياة من حي  اسااااااااااااااتهالكه لجااقة

الي لج ااااجع ال هربائية في العد د من بجدان العالم، تالواقع أن الرفاه ال جي لألساااارة  عتمد عجى العدد اإلجم

(، تل ن Swan & Ugursal, 2008; Oyedepo, 2013الم اااااااااتهج ة أت الم اااااااااتعمجة  تالخدماي 

اخلة مع م ال اااجع تالخدماي التي تشاااكل الرفاه ال جي لألسااارة تتراتح من المواد الغذائية تالمشااارتباي ال ااا

ئية، هرباالملخلية مإلل؛ مكي  الهوان، تالمراتح، تالمصاااااابيح ال  أت الباردة تالمشااااارتباي الغازية، تالمرافق

فيدة لت ون م تالتجفاز، تاألقمار الصاااااااااااااالاعية، تالتدفئة المركخية، تجميعها تعتمد عجى الااقة ال هربائية

 (Danlami, et., al., 2015كما تيشااير  (، Danlami, et., al., 2015  حياتهات ااهل لألساارة، ت 

جى الااقة إلى أن هلاك حوالي مجيار تنصاااااااا  المجيار شااااااااخص في العالم  عتمدتن بشااااااااكل رئي ااااااااي ع

 ال هربائية كمصدر لجااقة لجاهي تالتدفئة تاإلضانة. 
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ل ااااكلي، تتشااااير العد د من الدراساااااي أنه تبالرغم من أهمية الااقة ال هربائية، تأهميتها تحد داة لجقااع ا

 إج أنها تواجه العد د من محدداي اإلنفاق عجيها، تمن أكإلر المحدداي التي توصاااااااااجت إليها الدراسااااااااااي

ألسرة، تعمر رب األسرة، تم توى تعجيم رب األسرة، تحام األسرة، تمج ية الم كن، تشغل هي دخل ا

 رب األسااارة، تعدد غرف الملخل، تن ااابة اإلناأل في األسااارة تالتي لهن عالقة كبيرة في محدداي اإلنفاق

 (.Couture et., al., 2012; Laureti & Secondi, 2012عجى الااقة ال هربائية  

ي فوامل التي  عتبرها الباح  مد رة في اإلنفاق عجى اسااااااااااااااتهالك مقدار الااقة ال هربائية تمن أكإلر الع

 تمد لة بيت لحم خاصةة هي ما  جي: عامةة القااع ال كلي تتحد داة في الماتمع الفج ايلي 

 عدد أفراد األسرة  1.2.3.3

 اة فيها  د ر عجى قدرتهم( إلى أن عدد أفراد األسرة تدترة الحيFrey & College, 1983ترى دراسة  

 فيكون اجسااااااااتهالكية لجااقة، ف ن كان عدد أفراد األساااااااارة كبيراة تمع م هدجن األفراد دتن األبوين أطفاجة 

اسااااااتهالكها لجااقة أكبر من األساااااار التي  كون أفرادها من البالغين تالذ ن  قضااااااون مع م تقتهم خارج 

من  هذه األساااااار. كما تبيلت الدراسااااااة أن األساااااار المكونة الملخل، تبالتالي تختج  القدراي اإلنفاقية بين

 ال ة إلى أربعة أشااااااااااااااخان  كون لد ها قدرة أكبر عجى اإلنفاق عجى الااقة ال هربائية، في حين تاد 

األساااااااااااااار التي عدد أفرادها أكبر من ملك صااااااااااااااعوبة في اإلنفاق عجيها كما أنها تحاتل تبد ل أنماطها 

 لي هل عجيها اإلنفاق عجى الااقة ال هربائية.  ال جوكية لتقجيل استخدام الااقة

 إلى أن حام األساارة تعدد أفرادها  د ر عجى قرار اإلنفاق عجى (2007أبو مفرح،  كما تأشاااري دراسااة 

اسااااتهالك ال هربان تخصااااوصاااااة األساااار التي عدد أفراد أساااارتها أربعة فما فوق، تهذا بالابع  مكن رباه 

اد ة يلية، حي  إن زيادة عدد أفراد األساارة  علي تلاقص القدرة اجقتصاابالواقع اجقتصااادي لألساار الفج ااا

جيل عموماة، فلفقاتها تصااااااااااااابح موزعة بين العد د من الخدماي تاجحتياجاي، تبالتالي ف ن إنفاقها  كون ق

 بالل بة لحام استهالكها لجااقة ال هربائية.
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 كهم لها. ال هربائية، تكجما قل تقل ن بة استهالاستهالكهم لجااقة  زادكما أنه كجما زاد عدد أفراد األسرة 

 
 طبيعة السكن 2.2.3.3

ة، تجعب طبيعة ال ااكن دتراة في محدداي ت ااد د فواتير ال هربان باإلضااافة إلى كمية اسااتهالك هذه الااق

ة ( إلى أن الخيادة في عدد الغرف تجعب دتراة في زيادKhattak, et., al., 2010حي  تشاااااير دراساااااة  

مر قد  هربان الم اااااتهج ة، تبالتالي زيادة ساااااعر الااقة الم اااااتهج ة تارتفاع قيمة فاتورته، تهذا األكمية ال

الب ت ون ترك الاخن اآلخر كد ن م تحق، تفي الغإلى سداد جخن من قيمة الفاتورة ت  دفع بعي األسر 

 أت فقيرة.  تجك األسر ماي دخل متدن  

يعة ال اااكن من حي  حامه تطبيعة مج يته تخاصاااة ( عجى أن طب2007 ،أبو مفرح كما أكدي دراساااة 

إن كان الملخل باإل اار لها تأ ير ساااااااااااجبي عجى حام الد ون المترتبة عجى األسااااااااااارة نتياة اساااااااااااتهالكها 

لج هربان، كما أنها تعتبر إحدى محدداي اإلنفاق عجى هذه الخدمة، كما أنها في بعي األحيان ت ون 

الدفع، تخاصاااة إن كان موقع هذا ال اااكن داخل المخيماي،  سااابباة في تشاااايع األسااار األخرى عجى عدم

حي  إن سااااكان المخيماي هم أكإلر الفئاي التي ج تقوم بالدفع مقابل اسااااتهالكها لخدمة ال هربان، تهذه 

الفئة ج  مكن أن ت ون جميعها غير قادرة عجى الدفع بل جميعها لد ها عدم الرغبة في الدفع، تالذي 

اعي المعرتف عن المخيماي الفج ااااااايلية بعدم الدفع مقابل اسااااااتهالك الخدماي  دكد ملك الموق  الام

 .(13 ال هربائية

 

                                                           
 .22/8/2017مقابلة مع السيد جلار أبل  ك مدير شركة كهرباء القدس فل ملافظة بيت للو بتاكيخ  (13)
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 سياسيةالالمحددات  3.3.3

ن إن األتضااااع ال اااياساااية التي  عيشاااها المواطن الفج اااايلي تالتغيراي تاألحداأل المت اااارعة المختجفة كا

د د الم اااتحقة عجى الم اااتهج ين تتعذر الع لها تأ ير عجى كمية تطريقة اساااتهالك ال هربان تتراكم الد ون 

تما تبعها  2000دفعها أت أخذها ح اة لعدم الت اااد د تخاصاااة بعد انتفاضاااة األقصاااى في عام  فيملهم 

 من تما ترتب عجى ملك ،تزيادة الحواجخ اإلسااااااارائيجية ،تبلان جدار الفصااااااال العلصاااااااري  ،من اجتياحاي

درة ال إليرين من العماااال من التوجاااه إلى ملااااطق زياااادة في عااادد العااااطجين عن العمااال نتيااااة لعااادم قااا

( حي  أشااااااااااااااار إلى أن القيود El-Jafari, 2013اجحتالل لجعمل فيها، تهذا ما نوهت إليه دراسااااااااااااااة  

ى المفرتضااة من قبل اجحتالل اإلساارائيجي عجى حركة العمال الفج ااايليين العامجين في إساارائيل أدي إل

الذي زاد من أعبان المواطن الفج ااااااااااااااايلي تكان دافعاة لعدم (، األمر 70%تلاقص في عددهم بحوالي  

 ، الاويلقدرة هدجن المواطلين عجى ساااااااداد الم اااااااتحقاي المالية الشاااااااهرية لشاااااااركاي ال هربان، تيشاااااااير 

إلى أن الوضاااااع ال اااااياساااااي  د ر باريقة غير مباشااااارة عجى ارتفاع المتأخراي تارتفاع متوساااااط  (2013

 استهالك الفرد الواحد.
 

  لمحددات الثقافيةا 4.3.3

ا إن الإلقافة هي طريقة محددة لجتف ير، تاإلح اااااااااس، ترد الفعل، لماموعة بشاااااااارية، تالتي  تم التابع به

 تنقجها عبر رموز محددة، تهي تشكل الشخصية المحددة لهذه الماموعة، تالتي تترجم فيما بعد من قبل

لمعجومااااااي تإلى نماااااامج معيلاااااة من األفراد إلى عمجيااااااي محاااااددة، تطرق في اتخاااااام القرار، تتجقي ا

 .(2011اجستهالك. تيذكر أن الإلقافة غالباة ما تابع شعباة بأكمجه بمخا ا عامة محددة  رتزنبالي، 

( إلى أن الإلقافة  مكن أن  كون لها تأ ير عجى كيفية رفع Abu Shammalah, 2012كما  شااااااااااااااير  

تقاليد، تإن تاري  الِعرق، تالمعتقداي الإلقافية اللاس، تعجى قيمهم األساااسااية، تعجى إح اااسااهم باألساارة تال
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كجهااا أمور  مكن أن تلتقاال بين األجيااال تتشااااااااااااااكاال هوياااي فرد ااة، كمااا أن لهااا عالقااة ت يقااة بااالعواماال 

 اججتماعية تاجقتصاد ة تبالتالي تد ر جميعها عجى سجوك األفراد.

ك بشااكل خان، أن عجم اللفس تيرى ال إلير من الباحإلين في عجم ال ااجوك بشااكل عام، تسااجوك الم ااتهج

يقية  قدم اإلطار األمإلل لتحجيل تتحد د  قافة األفراد حيال الملتااي تمامل األعمال تاللشاااااطاي الت ااااو 

حد داة المرتباة بها كالشاااااااااران تالدفع تتراكم الد ون تغيرها. تفيما  جي نتلاتل أبرز  قافاي الم اااااااااتهجك تت

 المالية الشهرية لشركة كهربان القدس: األسر التي ت ون محدداة لت د د الم تحقاي

 الثقافة السلوكية 1.4.3.3

 تمإلل ساااجوك الم اااتهجك أت الإلقافة الغريخية في اجعتقاد بأن اآلخرين  متج ون نفس األف ار تاألحاسااايس 

(، تهذا قد   هر لدى 2000التي لد هم، أت أن  قوم أحد األفراد بتقجيد اآلخرين في سااااااااااجوكهم  العاي، 

ر التي ج تقوم بت د د الم تحقاي التي عجيها لدى شركة ال هربان، حي   قوم بعضهم بتقجيد بعي األس

بعي بعدم الدفع، أت أن  كون لد هم نفس األف ار تاألحاسيس بوجوب عدم الدفع ألف ار قد استلتاوها، 

الذي  ولد تقد تم الوصااااول إلى عدد من المدشااااراي حول أسااااباب عدم دفع الفواتير، ملها غياب القانون 

لدى شاااريحة كبيرة من أفراد الماتمع إلى عدم الرغبة في الدفع، تكذلك إلى قلاعة ال إليرين تخاصاااة من 

 .(14 سكان المخيماي إلى تجود من   دد علهم

عجى الدفع تل ن ليس لد ها الرغبة في قادرة مع العجم بأن هلاك العد د من األسرة القاطلة في المخيماي 

صااااااااااااة بعد التخام جهاي عجيا فج ااااااااااااايلية بدفع فواتير ال هربان عن أحد المخيماي ت ااااااااااااد د الفواتير تخا

، عجماة أنه لم  تم تحد د تقت دفع هذه الفواتير، تلذلك 2000 الدهيشاااااااة( في بيت لحم، تكان ملك عام 

 . (15 ج  خال سكان هذه المخيماي ج  رغبون بدفع الفواتير آمجين باإل فان بالوعود تت د د هذه الفواتير

                                                           
 .22/8/2017مقابلة مع جلار أبل  ك مدير شركة كهرباء القدس بتاكيخ  (14)
 .3/10/2017فل مخيو الدهيشة بتاكيخ مقابلة السيد مأملن الللام المدير التنفيذي للجنة الشعبية  (15)
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ة، ال هربان من أعمد الشااااااركة الرئي اااااا ناهيك عن الإلقافة ال ااااااجوكية غير المحببة تالتي تتمإلل في ساااااارقة

حي   قوم بعي األفراد بتختيد ملازلهم بال هربان الم اااااااااااااارتقة، تهلاك من  اور األمر فيقوم ببيع هذه 

بعي الم اادتلين تأصااحاب ال هربان ألفراد آخرين مإلل الايران تاألقربان المحياين به عجى مرأى تعجم 

المقاماي الرفيعة، هذا باإلضاااااااااااااافة إلى ت اااااااااااااتر بعي العامجين لدى الشاااااااااااااركة ماتها عن تااتز بعي 

المواطلين تقياامهم ب اااااااااااااارقة ال هربان ل ونهم أقربان لهم أت معاارف أت أن  كون فيماا بيلهم مصاااااااااااااااالح 

 .(16 مشتركة

 ثقافة عدم التسديد 2.4.3.3

 ن توفير اإلعاناي في ماال الخدماي تبالتحد د المان تال هربان ساااهمكما تشااير بعي الدراساااي إلى أ

د في أتسااااااااط األسااااااار الفج اااااااايلية، تهي  قافة تقوم عجى ت اااااااد د المبالغ ت اااااااد  قافة عدم ال انتشاااااااارفي 

كة الم ااااتحقة عجيهم لقان الخدماي التي  حصااااجون عجيها، تتشااااكل هذه الإلقافة عائقاة كبيراة  حد من مشااااار 

ش( ن في هذا القااع، تهذه الإلقافة التي تحاتل ال اااااجاة الفج اااااايلية محاربتها   قافة البالالقااع الخا

 (. 2012عالية  حمدان تخالد، المد ونية الكما ت ميها، جعل شركة ال هربان تعاني 

( إلى أن الم اااااااتهجك  ميل ساااااااجوكه إلى الحصاااااااول عجى الخدماي بشاااااااكل 2013 ،كما تيشاااااااير  الاويل

 من خالل عدم اجلتخام ب داد م تحقاي الخدماي تملها ال هربان. مااني تبدتن مقابل

 
 
 
 
 

                                                           
 .3/10/2017مقابلة السيد مأملن الللام المدير التنفيذي للجنة الشعبية فل مخيو الدهيشة بتاكيخ  (16)
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 المحفزات المعززة لتسديد المستحقات المالية الستخدام الكهرباء 5.3.3

ا دفع أ مان اسااتهالكهم لهتتمكيلها من اسااتخدام ال هربان  ترشاايدعجى  من أهم الارق التي تحفخ األساار

 هي: 

 الكهربائية ترشيد استهالك الطاقة 1.5.3.3

إن الترشااااااايد في اساااااااتهالك الااقة ال هربائية هو قدرة األسااااااارة عجى اساااااااتهالك الااقة ال هربائية باريقة 

تعتبر مإلجى بما  حد من إهدار الااقة دتن الم اااااااااااااااس براحة م ااااااااااااااتخدميها تيتم تحقيق ملك من خالل 

م من خالل ماموعة من اعتماد أساااليب تتدابير حكيمة رشاايدة في مختج  قااعاي اجسااتهالك، كما  ت

اإلجراناي تالتقلياي التي تددي إلى اسااااااتخدام الااقة بأسااااااجوب أكإلر كفانة بما  حد من إهدارها، تيكون 

هدف األسااامى من هذا الترشااايد هو دعم العالقة بين شاااركة ال هربان تالمشاااتركين من خالل تقد م خدمة 

فيي قيمة فاتورة اساااااااااتهالك ال هربان تخفترشااااااااايد الااقة تالتي تعمق المصاااااااااجحة المشاااااااااتركية لجارفين، 

 . (17 في خفي أعبائهم المالية   اهملجمشتركين 

ن تيكون ترشاايد اسااتهالك ال هربان من خالل اسااتخدام الحد األدنى من معداي الت يي  تالتبريد تالت ااخي

ى ل عجلجحصااااااااو  ،تالمجحقاي الت ميجية ،تمواد البلان ،تاسااااااااتإلمار الخصااااااااائص الفيخيائية لجمباني ،تاإلنارة

تالذي  عمل عجى خفي ت الي   ،الحجول اللاجحة من خالل التصاااااميم المعماري تال اااااكلي ماي ال فانة

ي كاسااتخدام األلواح الشاام ااية في الصااي  لت ااخين المياه، تتحد د م اااحا ،الااقة ال هربائية الم ااتهج ة

 التشااااااير في الشاااااوارع األسااااااح الخجاجية تالفتحاي تالشااااابابيك في الواجهاي الغربية تالشااااارقية، تإعمال

ر تباانب البيوي ال ااكلية لتقجيل درجاي الحرارة صاايفاة تخفي شاادة الرياح شااتانة تالذي  د ر بشااكل كبي

 (.2006في ترشيد استهالك الااقة ال هربائية  عجي تآخرتن، 

                                                           
اءا ت. لجنة الترشرررررريد )مجملخة التلخية(. ترشرررررريد اسررررررتهلة الألاقة الاهربائية تاوهداح والمسررررررؤوليا  وا جر (17)

 .2013اقة، مصر، منشلكا  و اكة الاهرباء والأل
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هي ف كما تيمكن ترشااايد اساااتهالك ال هربان من خالل اساااتبدال األجهخة ال هربائية القد مة بأجهخة حد إلة،

اتورة فأتجة تتيح لجفرد الحصااااول عجى خدمة سااااريعة تسااااهجة في األعمال الملخلية، ت انياة التقجيل من قيمة 

، ال هربان. تقد أتردي شااااااركة كهربان القدس بأن الإلالجة هي األكإلر اسااااااتخداماة في البيوي الفج ااااااايلية

( من 75%حيان إلى  تهي أكإلر األجهخة الم ااااااااااااااتهج ة لجااقة ال هربائية حي  تصااااااااااااااال في بعي األ

 استهالك البيت ال جي، لذلك أتضحت الشركة عجى موقعها عجى الشبكة العل بوتية بأنه من الواجب علد

تهو فيها عمل صااايانة دترية لها، تتالب تضاااع الاعام القيام باساااتعمال الإلالجة في أي بيت فج اااايلي 

ن ج  تم فتح باب الإلالجة إج علد في درجة ال اااااخونة لتالب اساااااتهالك طاقة إضاااااافية من ال هربان، تأ

علد القيام بشااااران  الجة جد دة اجسااااتف ااااار عن م ااااتوى  ة، تاألهم من ملك ف نه من الضاااارتري الضاااارتر 

ربائية اساااتهالكها لجااقة ال هربائية، تيفضااال اختيار الإلالجة ماي ال فانة العالية تالتي ت اااتهجك طاقة كه

 ، شااااااااركة ال هربان إلى أن الإلالجاي القد مة ت ااااااااتهجك طاقة  أشاااااااااري تقدقجيجة تحتى إن كان  ملها غال 

  موقع كهربائية أضاااااعاف الإلالجاي الحد إلة، ف جما كانت الإلالجة حد إلة انخفضااااات قيمة فاتورة ال هربان

 .شركة كهربان القدس اجل ترتني(

ان  مجك كبّين أنه  إجران مقابجة خاصاااااااااااة مع أحد أفراد ساااااااااااكان بجدة تقوعمن خالل ت عجى ملك تلجتأكيد 

حوالي  ةالشااااااااااااااهري فاتورته الجة قد مة ت ااااااااااااااتهجك كمية كبيرة من الااقة ال هربائية، تكانت تبجغ قيمة 

بأخرى حد إلة تماي مواصااااااافاي عالية انخفضااااااات قيمة  ( شااااااايكل، تعلد القيام باساااااااتبدال الإلالجة300 

، تهذا إن دل (18 ل( شااايك100إلى  تإنخفضااات قيمة الفاتورة الشاااهرية اساااتهالكها من الااقة ال هربائية 

ف ن اسااتهالكها لجااقة ال هربائية  خيد  ازداد اسااتخدامهاعجى شااين  دل عجى أن األجهخة ال هربائية كجما 

تبالتالي تخيد قيمة الفاتورة الشااااهرية، تهذا ساااايد ر عجى قدرة ترغبة الفرد في دفع قيمة اسااااتهالكه لجااقة 

 ة لصالح شركة ال هربان.ال هربائية تبالتالي تتراكم عجيه الد ون الم تحق

                                                           
 م.25/5/2017بتاكيخ  احد ساان بلدة تقلعمقابلة مع السيد ملمد خلن،  (18)
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ربائية استخدام المصابيح ال ه ،تلهذا ناد شركاي ال هربان دائماة تح  األفراد لترشيد استهالك ال هربان

ة، كما ( فقط من الااقة ال هربائية الم تهج ة من قبل الالمبة العاد 20%الموفرة لجااقة ألنها ت تهجك  

ي، كذلك دعت إلى ترشيد استهالك المكي  ال هربائي ( أضعاف المصباح العاد10أن عمر تشغيجها  

من خالل عمل صاايانة دترية له، تاسااتبدال الاهاز القد م باهاز حد    تصاا  بعدم اسااتهالكه لجااقة 

 كبيرة ال هربائية، تأ ضاة عدم ترك األبواب تالشبابيك مفتوحة علد تشغيجه حتى ج   تهجك طاقة كهربائية

 .اجل ترتني( موقع شركة كهربان القدس 

 تهالكهااستهالك الطاقة الكهربائية وتشجيع دفع فواتير استوظيف التكنولوجيا في ترشيد  2.5.3.3 

فع دليكون قادراة عجى ال هربان  في اساااااااتخدامعجى التحكم  القدرةإن توشي  الت لولوجيا  تيح لجم اااااااتهجك 

لحقيقي سااااااااتهالك باللقود تتختده بالمبجغ افالت لولوجيا تتيح لجم ااااااااتهجك معرفة قيمة اج الفاتورة الشااااااااهرية،

ي  تحكم ب ااااجوك الم ااااتهجك حالنها طريقة لتوفير المال ت  تبالتالي ف ،لالسااااتهالك تبعاة  هالذي   ااااال عجي

  .قيمة فاتورة ال هربان تتخفييتوفير المال ب - بالدرجة األتلى -  هتم الم تهجك

 ،نتتبع طرق مختجفااة لاادفع فاااتورة ال هربااا ،غليااة إلير من البجاادان ملهااا دتل فقيرة تأخرى التلهااذا ناااد 

من هااذه الارق؛ الاادفع بااالقياااس  العااداد ت تملااك بغيااة الحفاااظ عجى اسااااااااااااااتاادامااة الاجااب عجى ال هربااان، 

العادي(: تهي طريقة الشااااااااااااحن جسااااااااااااتهالك ال هربان التي  دفع قيمتها الم ااااااااااااتهجك مقابل ال هربان بعد 

لقياس الم اابق  العداداي ماي الدفع الم اابق(؛ تهي طريقة الحصااول عجيها في نها ة الشااهر، تاألخرى ا

 الشحن جستهالك ال هربان التي  دفعها الم تهجك قبل الحصول عجى خدمة ال هربان، تقد أشاري دراسة

 Kastner, et., al., 2005 إلى أن بعي الدتل التي ت ااااااتخدم الدفع الم اااااابق تلفق عجى ال هربان )

غ د أن الدفع الم بق هو بد ل أقل ت جفة  اجب من اللاس فقط دفع المبجن ب قجيجة من دخجها، لذلك تج

 المحدد الذي   تهج ونه.
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( إلى أن خياراي الدفع المتاحة لجم ااااتهج ين تشاااااعهم عجى دفع Abu Shammaleh, 2012تيذكر  

اي فواتير الخدماي تملك من خالل خياراي متعددة كالدفع اللقدي تالشااااااااااايكاي تالدفع المباشااااااااااار، تبااق

د الخصاااام تاجئتمان، تكذلك عن طريق الدفع التجقائي. كما أشااااار لأبو شاااامالةل إلى تجود دتل كإليرة تعم

دفع فواتيرهم الم اااااااااااتحقة عجيهم عن طريق الدفع  عجىاساااااااااااتخدام ت اااااااااااهيالي عد دة ت ااااااااااااعد مواطليها 

ت عن طريق إل ترتنياة، أت الدفع عن طريق الهات ، تالدفع الشااااخصااااي، تالخصاااام المباشاااار من البلك، أ

لملح المواطلين  العااااد ااااد من الارق  مكن اعتماااااد  تعجيااااه فاااا نااااه البريااااد،اإلنترناااات، تالاااادفع عن طريق 

 .الت هيالي الالزمة لت د د فواتيرهم تعدم تراكمها

 :العداداي الم تخدمة لقياس استهالك ال هربان تأهم خصائها عدد منفيما  جي توضيح لت  

  عاديالعداد الكهرباء 

نات م العااداداي ال هرباائيااة العاااد اة في المرحجااة المبكرة من الت لولوجيااا الملخليااة، حياا  كاابادأ اسااااااااااااااتخاادا

 في قياس ال هربان تعتمد تماماة عجى عداداي ال هربان العاد ة، كما أنها كانت تج زالت تجعب دتراة رئي اة 

ببطن مع التقدم اسااااااااااااااتهالك الااقة ال هربائية في الملازل، تقد بدأ اسااااااااااااااتخدام هذه العداداي  لخفي 

 تخاصة علدما ،تمع حدتأل التغيراي ال ريعة لمواجهة المشاكل التي تحد ها هذه العداداي ،الت لولوجي

ت ون األسااااار غير مدركة ل اااااجوكها اليومي في اساااااتخدام ال هربان، باإلضاااااافة إلى ردتد فعجها الشاااااهرية 

هم، دار الااقة التي ت ااااااااتهج ها أجهختنتياة تقد م فواتير اجسااااااااتهالك، إم لم  كن لهم أدنى ف رة حول مق

 لهذا  تم العمل عجى استبدالها بالعداداي الذكية.

ملهااا أنااه ج  مكن اجعتماااد عجى الميتر بابيعتااه  تهلاااك بعي القيود عجى عااداداي ال هربااان العاااد ااة

هيكل حي   تعين عجى الم اااااااااتهجك توقع فاتورة ال هربان الشاااااااااهرية، كما  تم دعم عمجية القياس من قبل 

ميكانيكي معين، تبالتالي فهي ت اااااااااامى عداداي ال هرتميكانيكية، تمن أجل إجران قرانة العداداي  اب 

اسااااااتخدام عدد كبير من المفتشااااااين  الاباة(، تمعالاة الدفع مكجفة تت ااااااتغرق تقتاة طويالة، كما ج  مكن 
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 ,Seelamع الم ااتهجك  إدخال نوع جد د من التعريفاي عجى أساااس ال اااعة بالعداداي المقابجة لتشاااي

2013.) 

 عدادات الكهرباء الذكية 

جوماي العداداي الذكية هي أجهخة القياس اجل ترتنية التي ت تخدم شركاي ال هربان تالمياه إل صال المع

 ,Edison Electric Instituteلجم ااتهج ين عن مدى اسااتهالكهم تمقدار تشااغيل أن متهم ال هربائية  

داي ال هربائية الذكية بأنها جهاز كهربائي مهمتها األساااااااسااااااية عرض بياناي (، كما عّرفت العدا2011

اجسااااااااتهالك بشااااااااكل دقيق تحقيقي، هذا باإلضااااااااافة إلى قدرتها عجى أن توفر لجم ااااااااتهجك إمكانية مراقبة 

، تبالتالي ت ااااااعده عجى التحكم بمقدار ما   اااااتهج ه من الااقة ال هربائية  طلااتي  ،تتحجيل اساااااتهالكه

2015.) 

باستخدام العداداي الذكية،  2009كوسيجة لترشيد ال هربان قامت العد د من الدتل األترتبية تملذ عام ت 

تكان هلاك عدة أهداف جساااااااتخدامها بأنها تتيح قرانة العداداي عن بعد جساااااااتهالك ال هربان في فتراي 

يلة، كذلك ف ن تركيب هذه ملفصااجة، بدجة من عداداي التراكم العاد ة التي  تم رصاادها كل فترة زملية مع

 ,Alexanderالعداداي سااايعمل عجى توعية األفراد نحو اساااتهالك الااقة تتشاااايع كفانة اساااتخدامها  

(، تناد أنه تفي الجح ة التي أعجلت فيها هذه الدتل عن اسااااااااااااااتخدام هذه العداداي اتاه نحو 2008

بالعداداي الذكية، تمن المقدر أن ( من أساااااااار اجتحاد األترتبي إلى اسااااااااتبدال العداداي العاد ة 10% 

، تأتل 2020( بحجول عام 80% بجغ عدد األساار التي ساايكون لها عداداي كهربائية مكية في ملازلها  

 -الواقعة عجى بحر البجايق بشاامال أترتبا –من قام بتلفيذ مشاارتع العداداي الذكية هي جمهورية جتفيا 

المواطلين عجى ت ااااااااااد د فواتير ال هربان بكل سااااااااااهولة تكان هدفها من اتخام هذه الخاوة هو م اااااااااااعدة 

تي ااار، تتعخيخ كفانة اساااتخدام الااقة في األسااار التي ت اااتخدم الت لولوجيا الذكية، حي  قامت بتركيب 

( عداد مكي في الملازل عن طريق اساتبدالها بالعداداي القد مة، تقام المشارتع بعد شاهور 500حوالي  
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استخدام األسر لجعداداي الذكية بوجود انخفاض كبير في استهالك ال هربان قجيجة من مقارنة اللتائج بعد 

( لجبيوي التي ج زالت ت اااااتخدم العداداي القد مة، كذلك كان هلاك ن اااااب فارقة 5%( ت 23%بل ااااابة  

 (.Laicane, et., al., 2014من حي  ت د د فواتير ال هربان  

ادة  جفة القياس، تتوفير الااقة لألسااار ال اااكلية، تزيتأما فوائد هذه العداداي فهي ت ااااهم في انخفاض ت

مو وقية العرض، تخاط الت ااااااااااعير المتغيرة لاذب الم ااااااااااتهج ين الادد، كما أنها ت اااااااااااعد في كشاااااااااا  

اجحتيال تال اااااااااااارقاي تهذا بالابع ما شهر تاضااااااااااااحاة لدى شااااااااااااركة كهربان محاف ة القدس في محاف ة       

كما  مكن اسااااااااتخدام العداداي الذكية لقياس ال هربان بشااااااااكل  بيت لحم بعد اسااااااااتخدامها لهذه العداداي.

م ملفصااااال من قبل المد ر العام لجشااااابكة تيمكن اساااااتخدام البلية التحتية لالتصااااااجي الذكية لقياس التحك

 (.Gerwen, et., al., 2006عن بعد  

  الدفع المسبقعداد الكهرباء ذات 

خذ  ااتوى التحصاايل تتقجيل عدد الدائلين لد ها مع األتبذل شااركة كهربان القدس ماهوداة كبيراة لتح ااين م

بعين اجعتبار تح ااااااين العالقة بين الشااااااركة تالم ااااااتهج ين، لذلك لااي إلى ن ام عداد الدفع الم اااااابق، 

 هربان تتقوم ف رة هذا الل ام عجى أن  قوم الم ااااااااتهجك بدفع المبجغ نقداة لشااااااااران ال مية التي  ودها من ال

لل ام اد اجستعمال تيلفصل التيار إما لم  ختد العداد بكمية جد دة، تيعتبر هذا التي تتلاقص كميتها عل

 هو أحدأل تقلية في عالم العداداي ألنه  مكن الم ااتهجك من تضااع ميخانية جسااتهالك ال هربان، تمعرفة

ه، د متى  ريد شران كمية إضافية من ال هربان جحتوائه عجى شاشة تمكله من ر ية ال هربان المخختنة ل

ه  نقد، تمعرفة كمية ال هربان الم تهج ة فعجياة في الملخل  ومياة، تهذا   اعد األسر عجى ترشيد استهالك

2016.) 
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 استغالل الطاقة الشمسية )الطاقة البديلة( 3.5.3.3

( مرة مما  حتاجه 15000الااقة الشم ية هي الااقة التي تصل من الشمس إليلا بكمياي تعادل باااااااااااا  

 (.2006رض، لذا فهي تفيرة تدائمة باستمرار  عجي تآخرتن، سكان األ

 تيمكن تحويل الااقة الشم ية إلى طاقة كهربائية تطاقة حرارية من خالل آليتي التحويل ال هرتضوئي

تالتحويل الحراري لجااقة الشاااااام ااااااية، تيقصااااااد بالتحويل ال هرتضااااااوئي تحويل اإلشااااااعاع الشاااااام ااااااي أت 

ئية بوسااااطة الخال ا الشااام اااية  ال هرتضاااوئية(، تكما هو معجوم هلاك الضاااوئي مباشااارة إلى طاقة كهربا

الموصاااالي كال ااايجيكون تالارمانيوم  هبعي المواد التي تقوم بعمجية التحويل ال هرتضاااوئي تدعى أشااابا

تغيرها. تقد تم اكتشاااااااااااف هذه ال اهرة من قبل بعي عجمان الفيخيان في أتاخر القرن التاسااااااااااع عشاااااااااار 

 (.1995الي، الميالدي  العبد الع

إحدى الملاطق التي تعاني من عدم اجستقرار ال ياسي تاجقتصادي تاستمرار اجحتالل تكون فج اين 

ها د اجلتخاماي التي عجيتالذي  د ر ساااجباة عجى دخل األسااارة الفج اااايلية، تبالتالي  شااااع عجى عدم سااادا

امعاااي ال ااااااااااااااكااانيااة تحرمااانهااا من هااا فواتير ال هربااان، تفي شاال انعخال العااد ااد من القرى تالتتمن أهم

الحصاااول عجى ال هربان تعجى الخدماي األسااااساااية األخرى، ناد بأنه لخاماة عجى الاميع أن   اااعى إلى 

تح ين م توى معيشة األفراد من خالل تاليد المصادر المتاحة تخجق فرن العمل تتاوير الت لولوجيا 

تمن أهمها الااقة الشم ية  معهد األبحاأل  عن طريق استغالل المصادر الابيعية المتاحة بشكل سجيم

بيت لحم تالتي  ملع  شاااااااااااارق محاف ةقرية جب الذ ب  تخير مإلال عجى ملك(، 2010التابيقية/ أريج، 

لتوليد بتركيب خال ا شااااااام اااااااية ل شااااااابكة ال هربان إليها، حي  قام األهالي تصاااااااو  اجسااااااارائيجي اجحتالل

م عجى لجتضااااايق عجى المواطلين تإجباره  زالتها أكإلر من مرةقام ب اجسااااارائيجي ، إج أن اجحتاللال هربان

 .ترك أرضهم تمصادرتها لصالح الم توطلاي القريبة
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 تيسير طريقة دفع المبالغ المتراكمة على األسرة 4.5.3.3

عجى الم ااتهج ين تخاصااة األساار، كافة ل ي تحقق شااركة ال هربان غا تها في تحصاايل د ونها الم ااتحقة 

قوم بتي ااااااااااااااير طريقة دفع المبالغ المتراكمة عجى هذه األساااااااااااااار مع األخذ بعين اجعتبار ف نها  اب أن ت

 ،أبو مفرح التمييخ بين األساااااااار الم ااااااااتعدة لجدفع تج ت ااااااااتايع نتياة لبعي العوامل تالتي أشااااااااار إليها 

ول تصاااا( بارتفاع فاتورة ال هربان مقارنة مع الدخل تارتفاع الد ون المتراكمة عجى األساااارة تتخامن 2007

فاتورة ال هربان مع م تحقاي تد ون أخرى كذلك عدم تصول الفواتير بوقت ملاسب باإلضافة إلى ن بة 

 تحقاي المفوائد التأخير عجى الد ون ال ابقة، تبين األسر التي لد ها القدرة عجى الدفع تج ترغب ب داد 

وقع في الحصاااااااااول عجى إعفاناي بغياب القانون تالت (2007أبو مفرح،  إليها  التي عجيها تالتي أشاااااااااار

تعدم ماالبة المختد بالد ون تعدم الرغبة في الدفع تتشااااااااااااااايع اآلخرين عجى عدم الدفع، تلتدارك هذا 

 األمر ف نه من الواجب عجى الشركة أن تقوم ب عداد خاة خاصة بالدفع ل ل من هاتين الفئتين.

ة ال اااابقة أت أن تقوم الشاااركة بخصااام ن اااب فمإلالة  مكن إعفان بعي األسااار تماماة من دفع د ون ال هربان

 معيلة من الد ون المتراكمة عجى تجك األساااااااار عجى أن تقوم بترشاااااااايد اسااااااااتهالك ال هربان تأن تجتخم بدفع

بقة بعداداي م ااا - إن كانت ج زالت لد ها - الفواتير الالحقة دتن تأخير مع اساااتبدال العداداي القد مة

لفواتير اذا اإلجران لألساااار الراغبة في الدفع تج ت ااااتايع نتياة تراكم الدفع أت العداداي الذكية، تيكون ه

 عجيها تبشرط أن ت ون تجك الم تحقاي لي ت بالمبالغ الضخمة.

اد ة نه  مكن أن تقوم بتحويل العداداي العي ت اااتايع الدفع تج ترغب في ملك ف تأما بالل ااابة لألسااار الت

، باإلضافة إلى محاسبة كل من  قوم ب رقة ال هربان من إلى عداداي دفع م بق أت عداداي مكيةكافة 

 أعمدة اإلنارة العمومي أت بأي طريقة أخرى تملك من خالل اإلجراناي القانونية الرسمية.
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 الفصل الرابع

   منهجية الدراسة والتحليل اإلحصائي
 

 الطريقة واإلجراءات 1.4

قق تماتمعها، تعيلتها، تأداة الدراساااة، تطرق التحملهاية الدراساااة، تصااافاة مفصاااالة لهذا الفصااال   تلاتل

 من صدقها ت باتها، تطريقة المعالاة اإلحصائية لبياناي الدراسة.

 ، تملكالتحجيجي اساااااااتلاداة إلى طبيعة الدراساااااااة تأهدافها اساااااااتخدم في الدراساااااااة الحالية الملهج الوصااااااافيت 

أرض  تفيراسة في الوقت الحاضر لمالنمته ألغراض الدراسة، من حي  رصد تتحجيل تاقع مشكجة الد

 .دتن تجود أي تدخل لجباح ، الواقع تملك من خالل تصفها، تتف يرها
 

 الدراسةوعينة مجتمع  2.4

 ت ون ماتمع الدراسة من جميع األسر الفج ايلية في محاف ة بيت لحم تالمشتركين لدى شركة كهربان 

تالبالغ عددهم حوالي  اداي عاد ة قد مةتعداداي مكية، تعدي م اااااااااااااابقة الدفع، دادالقدس تلد هم عا

جباح  خالل لأفادي به شركة كهربان القدس استلاداة إلى ما ( 47634من إجمالي  ( مشتركاة 30795 

الدراساااااااة، محاف ة بيت لحم لتابيق  تم اختيارقد م، ت 2017لحالية لجعام إجران الدراساااااااة ا تقت المقابجة

ال برى عجى م ااااااااااااااتوى الوطن، حي  تبجغ م اااااااااااااااحتها حوالي من المحاف اي ن راة ل ون هذه المحاف ة 

 بيت لحم، بيت جاج، بيت ساحور( تتشتمل عجى عدد من القرى  رئي ة( تتضم  ال ة مدن 2كم 659 

( مخيماي هي  الدهيشااااااة، العرتب، عا دة، العخة(، تمن المرجح أن 4الشاااااارقية تالغربية، إضااااااافة إلى  

تاشاااااتمجت عيلة المحاف ة ميخة تاعجها مالئمة لدراساااااة الباح . ك اااااب من التعداد ال اااااكاني هذا الحام 
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، ، تالذ ن تم اختيارهم باريقة طبقية عشوائية( أسرة فج ايلية من محاف ة بيت لحم400  الدراسة عجى

ك كون هذه الملاطق هي األكإلر كإلافة لج ااااااااااكان، تكذل (1.4تمن أماكن محددة تم تلاتلها في الادتل  

تم توزيع أداة الدراسااااااة  اجسااااااتبانة(  حي شااااااركة كهربان القدس،  لصااااااالح  ها د ون أكإلر األماكن التي لد

عجيهم في ملاااطق مختجفااة في محاااف ااة بياات لحم  ماادن، قرى، مخيماااي( بلااانة عجى التوزيع الاغرافي 

ع البياناي تسحب طريقة جم(  بين 1.4تم استرداد جميع اجستباناي، تالادتل  قد لألسرة الفج ايلية ت 

، تملك باجساااااتلاد إلى طريقة احت ااااااب الل ااااابة تالتلاساااااب ل ل ملاقة، فعجى سااااابيل المإلال:  وجد ةالعيل

( أساااارة في بجدة تقوع، أما في محاف ة بيت لحم فيبجغ عدد األساااارة المشااااتركة في شااااركة كهربان 1368 

 الي:(، تبذلك  كون عدد أفراد العيلة من األسر في بجدة تقوع عجى اللحو الت30795القدس إلى  

∗ 18 أسرة  =  
1368

30795
  400 

 ( طريقة جمع البيانات وسحب العينة1.4جدول )

 عدد االستبانات نسبة األسر للمجموع % عدد األسر االسم
 10 2.6 798 بيتر

 22 5.53 1703 العبيد ة
 7 1.64 509 مخيم عا دة
 35 8.7 2664 بيت جاج
 8 2.03 625 دار صالح
 13 3.34 1028 حوسان

 68 16.92 5211 يت لحمب
 36 9.01 2775 بيت ساحور

 24 6 1849 الدتحة
 22 5.6 1722 الخضر

 22 5.51 1698 مخيم الدهيشة
 10 2.58 794 هلدازة
 9 2.25 694 الشواترة

                                                           

 * n =  
𝑁

1+𝑁𝑒2
  Slovin’s Formula 

N = المجتمع 

n = العينة 

e = الخألأ المعياكي 
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 8 1.9 603 ارطاس
 16 3.9 1204 نحالين
 13 3.4 1046 زعترة
 13 3.4 1046 جلاتة
 18 4.44 1368 تقوع

 23 5.9 1808 بيت فاار
 18 4.4 1358 مخيم العرتب
 5 0.95 292 مخيم العخة
 400 %100 30795 اإلجمالي

 المصدر: إعداد الباحث

 أسلوب وأداة جمع البيانات 3.4

إلى  بالرجوعت اجساااااتبانة أداةة لامع البياناي، اساااااتخدمت الّدراساااااة الحالية أساااااجوب الم اااااح بالعيلة، ت      

  ي الواردة في نشااراي تدراساااي جهاز اإلحصااان المركخي الفج ااايلي، تأرشاايتالبيانااألدبياي ال ااابقة، 

تلفحص محدداي ت ااااااااااد د األساااااااااارة تبياناي المدساااااااااا اااااااااااي المختدة لجخدماي العامة لشااااااااااركة ال هربان، 

ور الفج ااايلية لجم ااتحقاي المالية الشااهرية جسااتخدام ال هربان: حالة تابيقية عجى محاف ة بيت لحم، ط

من المحكمين بتخصاااصااااي مختجفة  عشااار أحدتوجيهاي ت تتم تعد جها بلانة عجى طجب  الباح  اساااتبانة،

 (.5 المجحق 

فقرة،  (56  ة األدا سااااابعة محاتر حي  بجغت عدد فقراي  من األتليةتقد ت ونت اجساااااتبانة في صاااااورتها 

بصاااااااورتها  األداة  أخرجت باتها، ت  األداة تعرضاااااااها عجى المحكمين تح ااااااااب صااااااادق  ة األدا تبعد فحص 

يقيس مدى رضاااا  ت ون من  الأل فقراي ت  :األتلللهائية حي  بجغ عدد المحاتر ساااتة محاتر، المحور ا

فقد ت ون  :لإلانيالمحور ا ، تأمااساااتمرارية الخدمةشاااتركين عن جودة الخدمة المقدمة تساااعر الخدمة ت الم

 فقراتهبجغت عدد ف :المحور الإلال  تأمايقيس أسااااااباب ارتفاع قيمة الفاتورة الشااااااهرية، ت  ،من ساااااابع فقراي

م ااااااتحقاي ال هربان رة المشااااااتركين عجى ت ااااااد د فاتورة ت ال اااااابب تران عدم قد في بح تت  ،عشاااااار فقراي

األسباب في فقراي عجى عشر  أ ضاة الذي  حتوي ت  :تبح  المحور الرابع كجي، أتالشهرية بشكل جخئي 
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 تأماجخئي،  أتبشااااكل كجي  م ااااتحقاي ال هربان الشااااهريةة المشااااتركين في ت ااااد د فاتورة ت بتران عدم رغ

تتبلاها شاااااااااااركة  أنيبح  بالاريقة التي  قترح المشاااااااااااترك فيت ون من عشااااااااااار فقراي ت  :ور الخامسالمح

 إحدىحي   ت ون من  :ر ال ااااادسفي المحو ت  تأخيراة  عجى ت ااااد د الفاتورة الشااااهرية، لتشااااايعهال هربان 

شااااايد اساااااتهالك الااقة ترك ملاسااااابة لتر التي  راها المشااااا يايلتاآلفقرة تالذي  بح  حول الوساااااائل  عشااااارة

بهذا ت ، القدرة عجى ت اااااااااد د الد ون الم اااااااااتحقة عجى المشاااااااااتركينال هربائية تي ااااااااااعد في تعخيخ الرغبة ت 

 ن فقرة.يخم ت  إحدىبعدد محاتر ت  ةبصورتها اللهائية بواقع ست األداة  أخرجت

ج  ( أسرة من مخت30تبانة عجى  ( اس30توزيع  بفي البدا ة تلجتأكد من صالحية اجستبانة قام الباح  

األخاان  عالملاطق في محاف ة بيت لحم بشااااكل عشااااوائي تملك لقياس كفانة اجسااااتبانة األساااااسااااية تمل

التي  تالفقرايالتي من الممكن أن تقع بعد توزيع اجسااتبانة اللهائية عجى عيلة الدراسااة، تتالب األساائجة 

ي عد مراجعة اجساااتبانة المعبئة تم تعد ل بعي الفقرا اد المبحوأل صاااعوبة في فهمها ت/أت تعبئتها، تب

تن تإعادة صاااااياغتها، كما قدمت لجباح  تقد راة لجوقت الماجوب لتعبئة اجساااااتبانة تاساااااتردادها تمدى تعا

 عية تماي صجة ت يقة بموضوع الدراسة. ون موضو تقد تم تقييم األسئجة لتأفراد عيلة الدراسة، 

ى ا الباح  هي المقابجة الشخصية تالتي اعتبري أفضل طريقة لجحصول عجتاألداة الإلانية التي استخدمه

 األفراد الم ااااااااادتلين في شاااااااااركة كهربان القدس تر ساااااااااان لاان مخيمالبياناي تمعرفة تجهة ن ر بعي 

أمام بعي المشااتركين في ت ااد د قيمة فواتير تم ااتحقاي شااركة  عائقاة الدهيشااة في األسااباب التي تق  

 ال هربان.

 ق أداة الدراسةصد 1.3.4

تم التحقق من صااااااااااااااادق أداة الّدراساااااااااااااااة بعرضااااااااااااااها عجى ماموعة من المحكمين الذ ن أبدتا عدداة من 

تم أخذها بعين اجعتبار علد إخراج األداة بشااااااااااااااكجها اللهائي، هذا من ناحية  حي المالح اي حولها، 
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( لفقراي األداة Factor Analysisتمن ناحية أخرى، تم التحقق من الصدق بح اب التحجيل العامجي  

 .(5مجحق   ب( – 2.4ت  (أ- 2.4تملك كما هو تاضح في الادتل رقم  

 ثبات أداة الدراسة 2.3.4

 المختجفة باريقة اجت اااااااااق الداخجي بح اااااااااب معادلة الإلباي بمحاترهاتم ح اااااااااب الإلباي ألداة الّدراسااااااااة 

 (3.4في الادتل رقم   (، تقد جاني اللتائج كما هي تاضااااااااااااااحةCronbach Alpha  كرتنباخ ألفا

ى لجمحااتر بماا  ادل عج (0.793( إلى  0.596بين  تراتحات قيماة معاامالي الإلبااي (، باأن 5 مجحق 

حي   بالل ااااااابة لجدرجة ال جية ف انت قيمة معامل  باتها عالية جداة  أما األداة قيمة  باي عالي في محاتر 

 بياناي.ها لامع التيتصالح األداة مما  دل عجى  باي  (0.844  بجغت

 

 متغيرات الدراسة 4.4

 المتغيرات المستقلة: 1.4.4

 .الالس: مكر، أنإلى 

  :سلة فأكإلر. 51سلة،  50-41سلة،  40-31سلة فأقل،  30العمر 

 .الحالة اججتماعية: متختج، أعخب، ماجق، غير ملك 

 .المدهل العجمي:  انوي، دبجوم، بكالوريوس، ماج تير فأعجى، غير ملك 

 قرية، مد لة.مكان ال كن: مخيم ، 

 .طبيعة ال كن: مجك، إ اار 

  :201متر مربع،  200 – 151متر مربع،  150 – 101متر مربع فأقل،  100م ااااااااحة الملخل 

 متر مربع فأكإلر.

  :فأعجى. 8أفراد،  7 – 4فأقل،  4عدد أفراد األسرة 
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 .المعيل داخل األسرة: األب، األم، كالهما، غير ملك 

 عامل، موش  قااع خان، موش  قااع عام حكومة، غير طبيعة العمل: عاطل عن العمل ،

 ملك.

  :شاااااااايكل،  3500 – 2501شاااااااايكل،  2500 – 1401شاااااااايكل فأقل،  1400دخل معيل األساااااااارة

 شيكل فأكإلر. 4501شيكل،  4500 – 3501

  ،فأكإلر. 4، 3 – 1عدد أفراد األسرة الذ ن  درسون في المدارس: ج أحد 

 ومة، تكالة، خاصة.المدرسة التي  درس بها األبلان: حك 

  ،فأكإلر. 3عدد أفراد األسرة الذ ن  درسون في الاامعاي: ج أحد، تاحد فقط، ا لان فقط 

 .نوع عداد ال هربان الم تخدم من قبل المشترك: عداد عادي/ قد م، عداد م بق الدفع، عداد مكي 

 :التابع المتغير 2.4.4

لتابع االشااهرية جسااتخدام ال هربان،  عتبر المتغير  محدداي ت ااد د األساارة الفج ااايلية لجم ااتحقاي المالية

حي   تدخل في هذا المتغير موضاااااااااوع الرغبة في ت اااااااااد د الم اااااااااتحقاي المالية الشاااااااااهرية  اة نوعي اة متغير 

جسااااااااااااااتخادام ال هرباان من جهاة، تلهاذا المتغير جااناب آخر كمي متعجق باالقادرة عجى الادفع تيتاأ ر هاذا 

رجاااي مختجفااة لهااا عالقااة بااالخصااااااااااااااااائص الااد مغرافيااة ألفراد عيلااة المتغير بعاادة محاادداي تتوزع عجى د

 الدراسة.

 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات 5.4

باسااااااااااتخدام برماية الرزم اإلحصااااااااااائية لجعجوم  إحصااااااااااائياة نتائج الدراسااااااااااة عن طريق معالاتها  إ اادتم 

ة تااباي ألفراد العيل( تترميخ المتغيراي تاجس18حي  تم استخدام الل خة رقم   (SPSS  اججتماعية

 تتم استخدام المعالااي اإلحصائية التالية: األداة ح ب 



58 
 

 بما  تلاسب مع استااباي المبحو ين. األسئجةتالل ب المئوية لبعي  األعداد: تم احت اب أتجة 

 الدراسة. أسئجةعن بعي  للجابة: استخدمت المتوسااي الح ابية تاجنحرافاي المعيارية  انياة 

 .األداة لفا لجتحقق من  باي أم ح اب معامل الإلباي كرتنباخ : ت الإلاة 

: تم احت ااااااااب معامالي اجرتباط بيرساااااااون لفحص بعي العالقاي تالتحقق من اجت ااااااااق الداخجي رابعاة 

 .لألداة 

المقارناي بين المتوسااااااااااااي  ألجران األحاديبار تحجيل التبا ن تتاخ T) : اسااااااااااتخدمت اختبار خام اااااااااااة 

 غيراي الم تقجة.الح ابية ح ب المت

 المالية مقابل: استخدمت معادلة خط اجنحدار لفحص العوامل التي تد ر في ت د د الم تحقاي سادساة 

 .استخدام ال هربان

ي   اااااتعمل في الساااااجوب لقياس ال اااااجوكياي تالتفضااااايأ د مقياس ليكري الخماساااااي تهواعتمتم إ  :اة ساااااابع

المقياس لبيان اتااهاي المايبين عجى درجة تي ااااتخدم  ،حصااااانايإلسااااتبياناي تبخاصااااة في ماال اجا

 .(19 عتراض عجى صيغة معيلةاج الموافقة أت

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 6.4

 :أدناه المتغيراي ح ب الدراسة عيلة أفراد توزيع (4.4  رقم الادتل  وضح

  :بل بة  131أل % فيما بجغ عدد اإلنا 67.3بل بة  269بجغ عدد الذكور في العيلة متغير الالس

% تكانت ن ااابة الذكور أعجى من ن ااابة اإلناأل ألن ماتمعلا ماتمع مكوري تالم ااادتلية في  32.8

 ت د د الفواتير هي م دتلية الذكور أكإلر من اإلناأل.

  :مشااااااااااااااترك بل اااااااااااااابة  123ساااااااااااااالة فاقل(  30العيلة من الفئة األتلى   أفراد بجغ عددمتغير العمر

%، أما 33.25مشترك بل بة  133سلة(  40 –سلة  31لة  %، فيلما بجغ عدد أفراد العي30.75

                                                           
(19)http://ar.wikipedia.org 
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%، أما أفراد العيلة 21.3مشترك بل بة  85للتياة كانت سلة( فا 50 –سله  41أفراد العيلة من  

 %.14.8مشترك بل بة  59سلة فأكإلر( فقد بجغت  51 

  :شااتركين من %، في حين بجغت ن اابة الم 76ن اابة المشااتركين المتختجين بجغتالحالة اججتماعية

%، في حين بجغت ن ااااااااابة 1.25ن فقد بجغت و ن الماجقو %، أما المشاااااااااترك20.75غير المتختجين 

 %.2المشتركين من غير ملك تتشمل األرامل 

  :ن ااااااابة المشاااااااتركين من حمجة شاااااااهادة البكالوريوس هي األعجى ف انت  بجغتمتغير المدهل العجمي

ادة الإلانوية العامة حي  بجغت الل اااااااابة (،  م تالها المشااااااااتركين من حمجة شااااااااه%50.75ن اااااااابتهم  

(، أما %10.75ن من حمجة شااااااااااااااهادة الدبجوم فقد بجغت ن اااااااااااااابتهم  و (، أما المشااااااااااااااترك26.75% 

(، تأخيراة المشااااتركين الذ ن لد هم %6.75ن حمجة شااااهادة الماج ااااتير فقد كانت ن اااابتهم  و المشااااترك

 (.5%دائية ف انت ن بتهم  مدهالي عجمية أخرى مإلل الدكتوراه أت لم  كمجوا المرحجة اجبت

  :فيلما (13% بل بة  اة مشترك (52  سكان المخيمايالعيلة من افراد بجغ عدد متغير مكان ال كن ،

%، أما أفراد العيلة  52.25مشااااااترك بل اااااابة  209 من سااااااكان القرى تالبجداي بجغ عدد أفراد العيلة

 .%34.75مشترك بل بة  139فاللتياة كانت  المدنمن 

 من المشااااتركين   ااااكلون في بيوي مجك لهم، أما باقي أفراد %90.5أن  تجدة ال ااااكن: متغير طبيع

 مشترك فهم   كلون في بيوي باإل اار. %9.5العيلة تبجغوا 

  :متر  101ن ابة المشاتركين الذ ن  مج ون ملازل ماي م ااحة ما بين   بجغتمتغير م ااحة الملخل

 200 -متر 151ون في ملازل م ااااااحتها  ن الذ ن   اااااكلو %، أما المشاااااترك46.5متر(  150إلى 

ن الذ ن   اااااااكلون في ملازل أقل من و % من العيلة، أما المشاااااااترك25متر مربع( ف انت م ااااااااحتها 

% لجمشااتركين أصااحاب 11%، تتبقت الل اابة األقل تهي 17.5متر مربع فقد بجغت ن اابتهم  100

 متر مربع فأكإلر. 201الملازل من 
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  :أما%47( أفراد 7-4المشتركين الذ ن تت ون عائالتهم من    بةن بجغتمتغير عدد أفراد األسرة ، 

، تالمشااااااتركين من متي %37.5فل اااااابتهم كانت أفراد فاقل  4المشااااااتركين الذ ن تت ون عائجتهم من 

 .%15.5ت ن بتهم أفراد فأعجى( ف ان 8الحام المرتفع  

 كاااناات هي  ،معياال هو األبأن أفراد العيلااة التي  كون فيهااا ال تجاادغير المعياال داخاال األساااااااااااااارة: مت

ا ف انت ن اااابته ،عيلة التي تعمل فيها المرأة تت ون هي المعيلال% أما أفراد 68.75الل اااابة األعجى 

% تغير ملك أي الختج أت الختجة أت الاد ف انت الل اااابة 16.75ف انت الل اااابة  ،% أما كالهما6

8.5.% 

  :ن اااااااااااااابة، أما %9كانت العمل المشااااااااااااااتركين العاطجين عن  ن اااااااااااااابةأن  تبينمتغير طبيعة العمل 

، تفي القااع الحكومي %32.5ن اااااااااااااابتهم المشااااااااااااااتركين الذ ن  عمجون في القااع الخان ف انت 

، تغير ملك  سااااااائق عمومي، تاجر،  عمل %22.75ت ف ان كعمال، أما طبيعة عمجهم 25.25%

 .%10.5ف انت ن بتهم في الوكالة( 

  :ن نصاااااااايب المشااااااااتركين من متي الدخل من أن الل اااااااابة األعجى م تجدمتغير دخل معيل األساااااااارة

شاااااااااايكل( تهو متوسااااااااااط الدخل في الضاااااااااافة الغربية تكانت ن اااااااااابتهم  2500شاااااااااايكل إلى  1401 

شاايكل( ف انت ن اابتهم  3500 –شاايكل  2501ن الذ ن تبجغ رتاتبهم من  و % أما المشااترك26.75

 1400% تأقل من  22.5شااااايكل فبجغت ن ااااابتهم  4500إلى  3501ن من و %، تالمشاااااترك23.5

شااااااايكل ف انت ن ااااااابتهم  4501% تالذ ن  تقاضاااااااون رتاتب أكإلر من 13.5شااااااايكل كانت ن ااااااابتهم 

13.75.% 

  :أن أفراد العيلة الذ ن  درساااااااااااااون في  تبينمتغير عدد أفراد األساااااااااااارة الذ ن  درسااااااااااااون في المدارس

%، أما ن بة 59ف انت في المدارس  (3-1  المدارس حي  كانت ن بة األسر الذ ن لد هم طالب
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أفراد فأكإلر  درساااااااااااون في المدارس  4%، أما 22.5ر الذ ن ليس لد هم طالب في المدارس األسااااااااااا

 %.18.5ف انت ن بتهم 

  :مية أفراد العيلة الذ ن  درسون في مدارس حكو  ن بةأن  تجدمتغير المدرسة التي  درس بها األبلان

 .%81 ت ن بتهمأما في مدارس الوكالة ف ان%، 21ت ، تفي مدارس خاصة كان%71ت كان

  :أن الذ ن  درسااون في الاامعاي ف انت تبينمتغير عدد أفراد األساارة الذ ن  درسااون في الاامعاي 

%، أما األسااااار التي 60.5ن ااااابة األسااااار الذ ن ليس لد هم أحد  درس في الاامعاي كانت ن ااااابتهم 

%، تالذ ن لد هم طالبين فقط في 21.5 درس فيها شااااااااااااخص تاحد في الاامعاي ف انت ن اااااااااااابتهم 

 %.4طالب فأكإلر في الاامعاي ف انت ن بتهم  3%، ت14اامعاي ف انت ن بتهم ال

  :أن أعداد المشاااااااااتركين الذ ن ما زالوا  تجدمتغير نوع عداد ال هربان الم اااااااااتخدم من قبل المشاااااااااترك

تهي ن ابة عالية ما زالت ت اتخدم  %47.3 ت ن ابتهم  اتخدمون العداد العادي  الل ام القد م( كان

ت ن ااااابتهم ن الذ ن   اااااتخدمون العداد م ااااابق الدفع ف انو  ام القد م، أما المشاااااتركالعداد ح اااااب الل

 .%25.3المشتركين الذ ن   تخدمون العداد الذكي  ن بة، تأخيراة بجغ 27.5%

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة :(4.4جدول )

 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجنس

 67.3 269 ذكر

 32.8 131 أنثى

 100.0 400 المجملع

 العمر

 30.8 123 سنة فاقل 30

 33.3 133 سنة 31-40

 21.3 85 سنة 41-50

 14.8 59 سنة فاكثر 51

 100.0 400 المجملع

 الحالة االجتماعية

 76.0 304 متزوج

 20.8 83 اخزب

 1.3 5 مأللق

 2.0 8 غير ذلك

 100.0 400 المجملع
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 ة المئويةالنسب العدد الفئة المتغير

 المؤهل العلمي

 26.8 107 ثانلي

 10.8 43 ربللم

 50.8 203 بااللكيلس

 6.8 27 ماجستير فأخلى

 5.0 20 غير ذلك

 100.0 400 المجملع

 مكان السكن

 13.0 52 مخيو

 52.3 209 قرية

 34.8 139 مدينة

 100.0 400 المجملع

 طبيعة السكن

 90.5 362 ملك

 9.5 38 إيجاك

 100.0 400 المجملع

 مساحة المنزل

 17.5 70 متر مربع فاقل 100

 46.5 186 متر مربع 101-150

 25.0 100 متر مربع 151-200

 11.0 44 متر مربع فاكثر 201

 100.0 400 المجملع

 عدد أفراد األسرة

 37.5 150 فاقل 4

 47.0 188 أفرار 4-7

 15.5 62 فأخلى 8

 100.0 400 المجملع

 المعيل داخل األسرة

 68.8 275 اوب

 6.0 24 اوم

 16.8 67 كلهما

 8.5 34 غير ذلك

 100.0 400 المجملع

 طبيعة العمل

 9.0 36 خاطل خن العمل

 22.8 91 خامل

 32.5 130 ملظف قألاع خاص

 25.3 101 ملظف قألاع خام حالمة

 10.5 42 غير ذلك

 100.0 400 المجملع

 األسرة دخل معيل

 13.5 54 شيال فاقل 1400

 26.8 107 شيال 1401-2500

 23.5 94 شيال2501-3500

 22.5 90 شيال 3501-4500

 13.8 55 شيال فاكثر 4501

 100.0 400 المجملع
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 محددات تسديد األسرة الفلسطينية للمستحقات المالية الشهرية الستخدام الكهرباء 7.4

يوضاااح محدداي ت اااد د ت  بشاااكل معمقلتائج الدراساااة تاساااتلتاجاتها ل مفصاااالة  تضااامن هذا الاخن عرضااااة 

األساارة الفج ااايلية لجم ااتحقاي المالية الشااهرية جسااتخدام ال هربان تمقارنة هذه المحدداي مع الدراساااي 

ى ال ابقة المحجية تالعربية تالعالمية، تملك إل ااد الحجول الملاسبة التي تعخز قدرة ترغبة المشتركين عج

ت ااااااااد د الفواتير الم ااااااااتحقة لشااااااااركة ال هربان، كذلك لي اااااااااعد شااااااااركة ال هربان بتقد م أفضاااااااال الخدماي 

لمشااااتركيها. بالمقابل ف ن نتائج الدراسااااة ساااات ون متاحة ل ل من المشااااتركين تشااااركة ال هربان لتوضاااايح 

 منمكين كل جهة لت ،ت اااد د فواتير ال هربان فيالمشاااتركين تقدرة األساااباب تالدتافع التي تقجل من رغبة 

تقجيل هذه المحدداي، تن راة لما  تمتع به مشتركي شركة ال هربان إ ااد الوسائل المالئمة تالم اعدة في 

من درجة عالية من الوعي تااه المخاطر التي قد  ت اااااااببون بها نتياة لعدم ت اااااااد د الفواتير الم اااااااتحقة 

العقاب  ائيجية المختدة تالتي ت اااتخدم أساااجوبعجيهم لشاااركة ال هربان، كخيادة د ون الشاااركة لجشاااركة اإلسااار 

لشاااااااركة إلجبارها عجى ت اااااااد د ن عن جميع المشاااااااتركين كوسااااااايجة ضاااااااغط عجى اقاع ال هرباالاماعي ت 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

عدد أفراد األسرة 

الذين يدرسون في 

 المدارس

 22.5 90 ال احد

1-3 236 59 

 18.5 74 فاكثر 4

 100.0 400 المجملع

المدرسة التي 

 يدرس بها األبناء

 71.0 219 حالمة

 8.0 24 وكالة

 21.0 67 خاصة

 100.0 310 المجملع

عدد أفراد األسرة 

الذين يدرسون في 

 الجامعات

 60.5 242 ال احد

 21.5 86 واحد فقط

 14.0 56 اثنان فقط

 4.0 16 فأكثر 3

 100.0 400 لمجملعا

نوع عداد الكهرباء 

المستخدم من قبل 

 المشترك

 47.3 189 قديو –خدار خاري 

 27.5 110 خدار مسبق الدفع

 25.3 101 خدار ذكل

 100.0 400 المجملع
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لجحفاظ  ،مكانقدر اإل اساااتهالك الااقة ال هربائيةترشااايد  هدجن المشاااتركينلذا فانه  توجب عجى  الد ون،

 .مقابل استخدام ال هربانكافة اي المالية تالقيام بت د د الم تحق عجى استمراريتها،

 ديد الفواتير والديون المترتبة على المشتركين آلية دفع وتس  1.7.4

ر دفع تت ااااااااد د الفواتي قيمة آخر فاتورة قام المشااااااااترك بت ااااااااد دها تآلياي تلاتل هذا الاخن من الدراسااااااااة 

مشاااتركين في محاف ة بيت لا غالبية أن حي  تجد، الشاااهرية تالد ون الم اااتحقة لصاااالح شاااركة ال هربان

ركة أن ن ااابة الفواتير التي ساااددي لشااا قومون بت اااد د فواتير ال هربان الم اااتحقة عجيهم، فلاد مإلالة  لحم

تربما ( تهي ن اااااااابة عالية جداة، 84.3%  كانت ( شاااااااايكل400ال هربان في الشااااااااهر األخير ألقل من  

( شااااايكل، تالذ ن بجغت ن ااااابتهم 4500تتلاساااااب مع دخل المشاااااتركين الذ ن  تقاضاااااون رتاتب أقل من  

 (، أدناه:5.4ا أشاري إليه نتائج الادتل  ، تهذا م(86.3% 

 يدها.خر فاتورة قاموا بتسدآالمشتركين عن قيمة  إلجاباتوالنسب المئوية  األعداد :(5.4جدول )

 النسبة ددالع خر فاتورة تم تسديدهاآقيمة 
 35.0 140 شيكل 200أقل من 

 32.75 131 شيكل 300 – 201من 
 16.5 66 شيكل 400 – 301من 
 9.25 37 شيكل 500 – 401من 

 6.5 26 شيكل  فما فوق  501
 ( 2018المصدر:  بياناي تم الحصول عجيها من أفراد عيلة الدراسة، 

 المشااتركين بمختج مة أخر فاتورة قم بت ااد دها قيأن إلى  ،(5.4تيالحظ من خالل نتائج الادتل  كما 

سااكان  من اة جخن أ ضاااة يشاامل ملك ت ، ( شاايكل400كانت في مع مها ماي قيم أقل من   مأماكن سااكلاه

لقلاعتهم بصااااادتر تعود  ،الم اااااتحقة الد ون الفواتير ت  ت اااااد د امتلاع مع مهم عنرغم رفي ت المخيماي 

 .قايلم تحهذه اتتعهداي من جهاي سياد ة بت د د 

التخجص من الد ون المترتبة عجيهم لشااااركة  فيالمشااااتركين  لدىرغبة  هلاك تي هر من الدراسااااة أنكما 

إلى قدرة المشتركين عجى  ملك  عود كما تراكمها،من  تت د د الفواتير بشكل ملت م خوفاة  كهربان القدس،
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ن من قيام شااااركة كهربان إضااااافة إلى تخوف المشااااتركيت ااااد د قيمة الفواتير ل ونها تتلاسااااب مع دخجهم، 

القدس من قاع التيار ال هربائي علهم، تخاصاااااااااااااة أن هلاك عدداة كبيراة من المشاااااااااااااتركين   اااااااااااااتخدمون 

سااااااااااعد في ترشااااااااايد اساااااااااتهالك ال هربان بما م ااااااااابقة الدفع، تهذا األمر كذلك عداداي مكية أت عداداي 

  تلاسب تدخجهم تقدرتهم عجى الدفع.

 الكهرباء لفاتورة المشتركينكيفية تسديد  

(  قومون 56.5%( أدناه أن هلاك ما ن ااااابته  6.4شااااااري إليه اللتائج في الادتل  خالل ما أ منتجد 

رار، بت د د الفواتير الم تحقة عجيهم لشركة ال هربان بشكل ملت م تفي تقتها مهما كانت قيمتها تباستم

توفر لد هم قيمة الفاتورة، (  قومون بت اااااااد دها بشاااااااكل غير ملت م؛ أي علدما ت25.75%كما تبين أن  

تن قيمة فاتورة ال هربان عجى أق اااااااااط، تقد  عود ملك لعدم قدرتهم عجى  اااااااادد(  5.5%تأن ما ن اااااااابته  

ل ف جما زاد دخت اااااااااااد د فاتورة ال هربان دفعة تاحدة، تهذا األمر له عالقة طرد ة بم اااااااااااتوى دخل الفرد، 

ملت م، في حين أشاااااري اللتائج أن ما ن اااابته فاتورة بشااااكل م ااااتمر ت ال، زادي مقدرته عجى ت ااااد د الفرد

( ج  قومون بت ااااااااااااااااد اادهااا تيتركونهااا تتراكم لحين التهااد ااد بقاع التيااار ال هربااائي من قباال 12.25% 

، تفي بعي األحيان قد المشااااااااتركين بت ااااااااد د فاتورة ال هربانبعي  عود ملك لعدم رغبة قد الشااااااااركة، ت 

، فهلاك العد د من األسااااار في محاف ة بيت لحم لقدرة( عدم ا ون ال ااااابب في عدم الت اااااد د هو الفقر ك

 عيقها في ت اااااااااااااااد د فاتورة ال هربان، تعلدما جداة، مما  الفقر، تدخجها متدن   خط تحت م ااااااااااااااتوى تعيش 

 تن إلى اجستدانة لت د د قيمة الفاتورة. جاد  فأنهم ،هددتن بقاع التيار ال هربان   
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 ءالمشتركين عن كيفية تسديد فاتورة الكهربا جاباتإلوالنسب المئوية  األعداد :(6.4جدول )

 النسبة العدد كيفية تسديد فاتورة الكهرباء
ت ااااااااددها بشااااااااكل ملت م تفي تقتها مهما كانت قيمتها 

 باستمرار
226 56.5 

غير ملت م  علاادمااا تتوفر قيمااة ت اااااااااااااااددهااا بشااااااااااااااكاال 
                                 .       الفاتورة(

103 25.75 

 5.5 22                                                                   .                                   أق اطددها عجى ت 
ج تقوم بت اااااااااااااد دها تتتركها تتراكم لحين التهد د بقاع 

   التيار ال هربائي من قبل الشركة.
49 12.25 

 (2018راد عيلة الدراسة، المصدر:  بياناي تم الحصول عجيها من أف

ر رغبة في دفع فواتين اابة عالية من مشااتركي شااركة ال هربان لد هم الهلالك  أن نادتمن خالل ما تقدم 

ا مهما كانت قيمته ،تفي تقتها ، قومون بت ااااااااد د تجك الفواتير بشااااااااكل ملت م أن غالبيتهمال هربان حي  

ين القرى كما  بالمدن ت  ين المجتخمين هم من ساااكانباساااتمرار، مع التأكيد عجى أن غالبية هدجن المشاااترك

 (.7.4ملك الادتل  

 كيف يقوم المشتركين بتسديد فاتورة الكهرباء بالنسبة ألماكن سكناهم(: 7.4جدول )

 0.000( س Asymp. Sig. (2-sided)مستلى الداللة )

 (2018 المصدر:  بياناي تم الحصول عجيها من أفراد عيلة الدراسة،

 مكان السكن

 كيف تقوم بتسديد فاتورة الكهرباء

تسددها بشكل  المجموع
منتظم في وقتها 

 مهما كانت

تسددها بشكل غير 
ا تتوفر منتظم)عندم

 قيمة الفاتورة(

تسددها 
أقساطعلى   

تتركها تتراكم ال تقوم بتسديدها و 
لحين التهديد بقطع التيار 
 الكهربائي من قبل الشركة

 مخيم
 52 30 3 10 9 العدد

 %100.00 %57.70 %5.80 %19.20 %17.30 النسبة

 قرية
 209 14 16 68 111 العدد

 %100.00 %6.70 %7.70 %32.50 %53.10 النسبة

 مدينة
 139 5 3 25 106 العدد

 %100.00 %3.60 %2.20 %18.00 %76.30 النسبة

 المجموع
 400 49 22 103 226 العدد

 %100.00 %12.30 %5.50 %25.80 %56.50 النسبة
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فواتير ال هربان مهما كانت شرتفهم اجقتصاااااد ة أت  ت ااااد درغبة في أن المشااااتركين لد هم  من الواضااااح

م أت اججتماعية التي  مرتن بها، فهم عجى اسااتعداد دائم لت ااد د الفواتير إما بشااكل ملت م أت غير ملت 

تركين بشكل غير ملت م ت د د المش  عود سبب تربما(، 87.75% حي  بجغت ن بة الم دد ن  تق يط

ا كامل لقيمة فاتورة ال هربان تالتي قد  كون مبجغهبشااااااااااااكل  تأق اااااااااااااط إلى عدم قدرتهم عجى تأمين المبجغ

 كبيراة بالمقارنة مع م توى دخجهم، األمر الذي  د ر عجى طريقة ت د دهم لفاتورة ال هربان.

 كانت ملت م من ساااكان القرى تالمدنمن  قوم بت اااد د الفواتير بشاااكل ن ااابة  أنكما قد  عود ال ااابب في 

ن سكان القرى تالمدن لد هم الخوف من قيام شركة إ، (7.4  كما في الادتل سكان المخيمايكبر من أ

لرغبة ال هربان بقاع التيار ال هربائي عن ملازلهم لحين ت ااااااااااااد د قيمة الفواتير تهذا األمر  اعل لد هم ا

 الدائمة في ت د د قيمة الفواتير.

تهد د ا  خص فئة المشااااااااتركين الذ ن ج  قومون بت ااااااااد د فاتورة ال هربان تيتركونها تتراكم لحين الأما فيم

ملك إلى تجود نوع من اإلهمال لدى المشااااااااااتركين   عودفربما  ،بقاع التيار ال هربائي من قبل الشااااااااااركة

ون عجى أنهم فيقومون بالدفع حين التهد د، أت ربما  عود ملك إلى تدني م اااااااااااتوى الدخل لد هم تيصااااااااااالف

بت اااااااد د الفواتير بحاة  ج  قومون  الذ ن خيمايمن ساااااااكان الم ن تحت م اااااااتوى خط الفقر، تربما  كونو 

ي في الت ااااااد د، أ تاللتياة عدم الرغبة، بت ااااااد د هذه الفواتير علهم عجيات  تجقي تعود من جهاي سااااااياد ة

 أنهم من األشخان الذ ن  رغبون بالحصول عجى الخدمة دتن مقابل.

 يون مشتركي شركة كهرباء القدسنسبة د 

ن اااااااااابة المشااااااااااتركين الذ ن ليس لد هم د ون أن  ( أدناه9.4( ت 8.4ة في الادتل  در اللتائج الواتشااااااااااير 

رغبة تقدرة هدجن المشااتركين في التخجص  الىملك  تيعود(، 54.5%ن قد بجغت  لصااالح شااركة ال هربا

، كذلك ملاسبة قيمة الفاتورة الم تحقة لدخل  مأتل بأتل من خالل ت د د الفواتير بشكل ملت من الد ون 
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 بجغت تقد، ت ااد دالذي  ابر المشااتركين عجى الالم ااتخدم ت المشااتركين، تربما  عود ملك إلى نوع العداد 

 .(45.5%لصالح شركة ال هربان   الد ون عجى المشتركين ن بة

 ء.لصالح شركة الكهرباالمشتركين حول ديونهم  إلجاباتوالنسب المئوية  األعداد :(8.4جدول )

ديون المشتركين لصالح شركة 
 النسبة العدد الكهرباء

 45.5 182 نعم
 54.5 218 ج

 (2018المصدر:  بياناي تم الحصول عجيها من أفراد عيلة الدراسة، 

( من 80.8%ن  ، حي  أ(  وضااااح ن اااابة الد ون عجى المشااااتركين ح ااااب مكان ال ااااكن9.4 الادتل ت 

لبياناي المقدمة من قبل تهذا  توافق مع ا القدس،تهم د ون لشااااااااااااااركة كهربان سااااااااااااااكان المخيماي في مم

( عجى 29.5%( ت 47.4%المدن ف انت  ن عجى المشتركين من سكان القرى ت ما ن بة الد و الشركة، أ

في ت اااااااااااد د فواتير  المدنالقرى ت من ساااااااااااكان  أن هلاك رغبة لدى المشاااااااااااتركينيتبين من ملك التوالي، ت 

 ناهيك عن الم ااااااااااااااانلة تاججراناي ت ااااااااااااااد دها،تبالتالي عدم القدرة عجى  تراكمها،لملع تملك  ،ال هربان

 إلجبارهم عجى الت د د. التي سوف  تم اتخامها من قبل الشركة القانونية

 نسبة الديون لصالح شركة كهرباء القدس حسب مكان السكن :(9.4جدول )

 (2018عجيها من أفراد عيلة الدراسة، المصدر:  بياناي تم الحصول 

 مكان السكان
ون لشركة الكهرباءيهل في ذمتك د  

 ال نعم المجموع

 مخيم
 52 10 42 العدد

 %100.00 %19.20 %80.80 النسبة

 قرية
 209 110 99 العدد

 %100.00 %52.60 %47.40 النسبة

 مدينة
 139 98 41 العدد

 %100.00 %70.50 %29.50 النسبة

 المجموع
 400 218 182 العدد

 %100.00 %54.50 %45.50 النسبة
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اة لفواتير   هر أن سكان المدن  عتبرتن األكإلر ت د د البياناي تاللتائج ال ابقة ما أشاري إليه الىتبلانة 

 شااااركة ال هربانلصااااالح  ليس عجيهم د ون المشااااتركين الذ ن حي  بجغت ن اااابة  ،قيمة اسااااتهالك ال هربان

المخيماي األسر التي عجيها د ون لصالح الشركة هم من سكان  ، فيما تجد أن أكإلر(70.50%  حوالي

( ملهم في ممتهم د ون 80.80%أن   فتشير المعاياي ال ابقة، د ون العجيهم تتراكم فلاد أن مع مهم 

( 19.20% ف انت ن بتهم   يس في ممتهم د ون لصالح الشركةلتأن ن بة قجيجة ملهم  لشركة ال هربان،

 إلىتكذلك  ادة ن اابة الد ون عجى سااكان المخيماي لجوضااع اجقتصااادي ال ااينتقد  رجع ال اابب في زي

الوعود التي تجقاها ساااااااكان المخيماي من قبل جهاي ساااااااياد ة في ال اااااااجاة الفج اااااااايلية بت اااااااد د الد ون 

 كل هذه العوامل ،بت ااااااد د تجك الد ون  سااااااوف تقوم المانحةن الدتل ، كذلك اعتقادهم بأالم ااااااتحقة عجيهم

م اع جخن كبير من سااكان المخيماي عن ت ااد د الفواتير تالم ااتحقاي المالية مقابل اسااتخداأدي الى إمتل

من  لد ون لمشااااااااكجة ا حل بوجود عجى قلاعة تامةن سااااااااكان المخيماي أملك ف كل بالرغم منت  ال هربانا 

م  تال هربان بحي   ايال ااجاة الفج ااايلية تشااركالجاان الشااعبية في المخيماي ت  بين خالل المفاتضاااي

 م تقبالة.بدفع الفواتير  التخامهممقابل  من الد ون ال ابقة همعفا  إ 

  كهرباء القدسحجم الديون المترتبة على مشتركي شركة 

من اللتائج الواردة  فيما  خص حام الد ون المتراكمة عجى المشااااتركين لصااااالح شااااركة ال هربان فقد تبين

ر قيمة د ون لصاااااااالح شاااااااركة ال هربان هي البالغة الفواتير التي تحمل أكبأن  ( أدناه10.4في الادتل  

( من حام العيلة، تكانت أدناها هي القيمة البالغة 16.8%شاايكل فأعجى( تالتي تبجغ ن اابتها   4501 

( شاااااايكل، في حين أن المشااااااتركين الذ ن حام 2.7%شاااااايكل( تالتي كانت بل اااااابة   4500 – 3501 

تكانت في المرتبة الإلانية، تتالها مباشااااااااااارة  (8.7%شااااااااااايكل( ف انت ن ااااااااااابتهم   500د ونهم  أقل من 

(، تتال هذه القيمة 8%( شيكل تكانت ن بتهم  1500 – 501ن الذ ن كانت د ونهم ما بين  و المشترك

تبين  (، في حين6.3%( شيكل تكانت ن بتهم  2500 1501ن  بين الذ ن كانت د ونهم ما و لمشتركا
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ما  ، تهذا(3%( شااااااايكل كانت ن ااااااابتهم  3500-2501  د ونهم بينين الذ ن كانت قيمة كالمشاااااااتر  أن

 (.10.4أشاري إليه نتائج الادتل  

 .األعداد والنسب المئوية إلجابات المشتركين عن حجم الديون لصالح شركة الكهرباء :(10.4جدول )

 النسبة العدد حجم الديون لصالح شركة الكهرباء
 8.7 35 شيكل 500اقل من 

 8.0 32 شيكل 501-1500
 6.3 25 شيكل 1501-2500
 3.0 12 شيكل2501-3500
 2.7 11 شيكل 3501-4500
 16.8 67 شيكل فأعجى 4501

 

 (2018المصدر:  بياناي تم الحصول عجيها من أفراد عيلة الدراسة، 

التي ت لصاااااالح شاااااركة ال هربان  عجى المشاااااتركين ن ن ااااابة حام الد ون أ (،10.4 تبين من الادتل  كما 

من الد ون عجى المشتركين كانت أقل من ( 23%تأن   (،22.5%  تكل قد بجغ( شي2501تخيد عن  

ن عجى المشاااااااااتركيمترتبة بين القيمة األعجى تالقيمة األدنى لحام الد ون ال بالمقارنةت  ( شااااااااايكل،2500 

كم ترا هي التي تجعب دتراة كبيراة في ت ااااااد دال تالرغبة في تضااااااح للا أن القدرة  ،لصااااااالح شااااااركة ال هربان

فهذا  علي  ،شاااايكل (2500قل من  علدما ت ون حام الد ون أ فمإلال ،هاد  اااادبتالمواطلين  قيامون ت الد 

 معتقداة  ،تل ن ليس لد ة الرغبة في ملك ،ت اااااااااااد د هذه الد ون  عجىن المشاااااااااااترك ربما  كون لد ه القدرة أ

 تأن هلاك إمكانية لتأخير ت د د تجك الد ون. ،ماي أهمية أكبربوجود مصاريف 

خجق  فربما  عود تراكم هذا المبجغ قد( شااااااااااايكل 2501تخيد د ونهم عن   أن المشاااااااااااتركين الذ ن في حين

في  مغم تجود رغبة لد هعجى الت اد د ر  ينغير قادر  همفبالتالي ، ت صاعوبة لدى المشاتركين في ت اد دها

مخيم هذا باإلضاااافة إلى تجود ن ااابة كبيرة من ساااكان المخيماي تخاصاااة  ،جتقجيل من حام الد ون ملك ل

ج  قومون بدفع الفواتير  ،باعتباره أكبر مخيم من حي  عدد ال اااااااااكان في محاف ة بيت لحم ،الدهيشاااااااااة

 آلخر أتل اابب   قومون بت ااد د الفواتير منهم  ، تفئة قجيجة جداة من سااكان هذه المخيمايمتعمدبشااكل 
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، تيرجع ل اااااااااابق( ا9.4( تالمشاااااااااار إليها في الادتل  19.20%  حي  بجغت ن ااااااااابة د ونهم المتراكمة

عدم سااداد هذه الفواتير إلى توقع الحصااول عجى إعفاناي تخصاام عجى المد ونياي ال ااابقة، في   ااببال

 .ون عجى سداد هذه الد  لو كان موجوداة ألجبرهم هذا باإلضافة إلى غياب القانون الذي

تالتي تقدر ( فأقل شااايكل 500  كما أشااااري اللتائج أ ضااااة أن المشاااتركين الذ ن  صااال حام د ونهم إلى

  دكد عجى، (2501، أي بعد الذ ن تصااااااال حام د ونهم  في المرتبة الإلانية اتتقوعه( 8.7%  ن ااااااابتها

 في عدم الدفع ل اااابب متل ن رغبته كما مكرنا سااااابقاة، أن هلاك قدرة لدى البعي عجى سااااداد هذه القيمة

نفاق األساااااااااااااارة عجى ال ااااااااااااااجع زيادة معدل إ الى ملك مإلالة  يعودت  تأخير سااااااااااااااادادها،لأت آلخر قد دفعتهم 

ألمر الذي  دفعهم إلى ا ،اجسااااااااتهالكية، باإلضااااااااافة إلى محاتلة مواكبتها لجتاور الت لولوجي الحاصاااااااال

 تفضيل هذه األمور عجى ت د د فواتير ال هربان.

 المبالغة في اقتناء األجهزة الكهربائية 

ان بعي األسر الفج ايلية في اقتلهلاك مبالغة لدى أن إلى  (11.4تشير البياناي الواردة في الادتل  

 األجهخة ال هربائية، تربما هذا  عود لجت اااااهيالي المقدمة من قبل أصاااااحاب المحالي التاارية تالعرتض

 الشااااااااااااااهرية، الفاتورةتد ر عجى قيمة تهالك ال هربان ت اساااااااااااااا تخيد من عجى األجهخة، تهذه المبالغة بالابع

اي فاتورة ال هربان، تالادتل كين في ت ااااااااد د م ااااااااتحقعجى قدرة ترغبة المشااااااااتر سااااااااجباة تبالتالي سااااااااتد ر 

 (  وضح أعداد األجهخة ال هربائية لدى عيلة من سكان محاف ة بيت لحم.11.4 
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 أعداد األجهزة الكهربائية :(11.4الجدول )

 

 (2018جيها من أفراد عيلة الدراسة، المصدر:  بياناي تم الحصول ع

لمســـتحقات المالية الشـــهرية تجاه تســـديد اوامل المؤثرة في قرار المشـــتركين الع  2.7.4

 ستخدام الكهرباء.مقابل ا

تااه ت اااد د الم اااتحقاي المالية امل تأ يراة عجى قرار المشاااتركين  تلاتل هذا الاخن من الدراساااة أكإلر العو 

 ن، تفيما  جي توضيحاة لذلك:الشهرية مقابل استخدام ال هربا

 الرضا عن خدمة الكهرباء 

المشاااااتركين في ت اااااد د  تساااااجوك التي تد ر عجى قرار عواملهم العتبر الرضاااااا عن خدمة ال هربان من أ  

كانت  المقدمة خدمة ال هربانالرضاااااا عن جودة أن  شااااااري اللتائجالشاااااهرية، حي  أالم اااااتحقاي المالية 

(، تالها رضاااااهم عن اسااااتمرارية الخدمة تالتي كانت 3.17داره  بدرجة متوساااااة، بمتوسااااط ح ااااابي مق

 األداة الرقم

 سكان المدن سكان القرى سكان المخيم

جهاز 

 1عدد 

جهاز 

 2عدد 

 فأكثر

 المجموع
جهاز 

 1عدد 

جهاز 

 2عدد 

 فأكثر

 المجموع
جهاز 

 1عدد 

جهاز 

 2عدد 

 فأكثر

 المجموع

 192 43 106 253 44 165 64 12 40 تلفاز  .1

 193 45 103 179 28 123 50 8 34 حاسوب  .2

 105 5 95 137 7 123 44 0 44 فرن كهربائي  .3

 142 4 134 217 11 195 52 1 50 غسالة مالبس  .4

 54 1 52 37 0 37 18 0 18 جالية  .5

 103 0 103 143 4 135 48 2 44 سخان مائي كهربائي )بويلر(  .6

 137 3 131 205 16 173 50 1 48 مكواة  .7

 150 24 102 249 56 137 53 7 39 مروحة كهربائية  .8

 104 1 102 111 2 107 37 0 37 جهاز مايكرويف  .9

 132 3 126 189 12 165 47 0 47 خالط  .10

 82 10 62 102 8 86 33 7 19 مكيف هوائي كهربائي  .11

 146 7 132 219 14 191 53 1 51 ثالجة  .12

 118 1 116 182 15 152 42 0 42 إبريق ماء كهربائي  .13

 135 21 93 201 35 131 54 5 44 مدفئة كهربائية )صوبة(  .14

 42 1 40 45 1 43 14 0 14 نشافة  .15

 110 2 106 132 8 116 40 1 38 مكنسة كهربائية  .16
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(، في حين أنهم غير راضين عن سعر الخدمة، ف ان 3.07بدرجة متوساة كذلك، تبمتوسط ح ابي  

 .أدناه (12.4ما أشاري إليه نتائج الادتل   ، تهذا(2.34متوساها الح ابي  

ة من عيارية ودرجة الرضــا عن الخدمة المقدمالمتوســطات الحســابية واالنحرافات الم :(12.4جدول )

 شركة الكهرباء 

 (2018المصدر:  بياناي تم الحصول عجيها من أفراد عيلة الدراسة، 

 سعر الخدمة 

األساااااااباب التي تدفع بامهور المشاااااااتركين لدى شاااااااركة كهربان القدس إلى عدم ت اااااااد د الفواتير  أكإلرن إ

ن كانوا غير راضااين الم ااتحقة عجيهم لصااالح الشااركة هو سااعر الخدمة، حي  شهر أن مع م المشااتركي

 تاستمراريتهما.الخدمة  جودة عن رضاهمعن سعر ال هربان عجى الرغم من 

تقد لوحظ من خالل المالح اي التي تركها المبحو ين عجى أداة الدراسة  اجستبانة( التي تّزعت عجيهم 

ى المعيشااااي لم ااااتو ل هربان، ل ي تتلاسااااب تااطالبوا شااااركة كهربان القدس بخفي تعرفة أن غالبيتهم قد 

عجى ت د د الفواتير الم تحقة، كما تبين لجباح  مدى استيان قدرتهم بالتالي زيادة رغبتهم ت لجمشتركين، ت 

األخرى كالمياه مإلالة، تكذلك بمقارنتها بالدتل  ايالمواطلين من ارتفاع ت الي  الخدمة مقارنة بالخدم

 .تم توى معيشي أفضل لقدسمن شركة كهربان ا قلالمااترة تالتي لد ها سعر ال هربان أ

 سااااااااااداد قيمة الفاتورة، فيال إليرين خجق صااااااااااعوبة لدى   ارتفاع سااااااااااعر خدمة ال هربان تمن هلا ناد أن

خاصاااااة علد المواطلين المصااااالفين بأنهم من متي الدخل المحدتد، أت  قرار الت اااااد د تبالتالي  د ر عجى

متاجباي الحياة األساااااااااسااااااااية عجى الذ ن  عيشااااااااون تحت م ااااااااتوى خط الفقر، حي   حاتل هدجن تأمين 

 درجة الرضا النسبة المئوية االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة
 متوسط %63 96. 3.17 رضاك عن جودة الخدمة

 متوسط %61 1.00 3.07 رضاك عن استمرارية الخدمة
 غير راض %47 1.15 2.34 رضاك عن سعر الخدمة

 متوسط %57 79. 2.86 ة الكليةالدرج
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ح اب ت د د فاتورة ال هربان تالتي  عتبر سعرها أكبر بكإلير من م توى دخجهم، األمر الذي  عمل عجى 

 لدى الشركة. الد ون تراكم هذه الفواتير تبالتالي تخداد قيمة 

 أسباب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء 

عجى قرار الت ااااااااد د علد المشااااااااتركين هو معرفة  باشاااااااارتالتي لها تأ ير ممن األمور التي  اب معرفتها 

التي  أكإلر األسابابأن  ع قيمة فاتورة ال هربان الشاهرية، فقد تجد علد فحص اللتائج تران ارتفااألساباب 

فصاال  تددي إلى ارتفاع قيمة فاتورة ال هربان الشااهرية هي القيام بتشااغيل ال ااخان المائي  البويجر( خالل

، ( من اساااتاابة أفراد عيلة الدراساااة73%(، تهي تمإلل  2.92وسااااها الح اااابي  الشاااتان، تالتي كان مت

فمن المعجوم أن ال اااااااااااخان ال هربان  البويجر(   اااااااااااتهجك طاقة كبيرة لت اااااااااااخين المياه التي ت ون درجاي 

تتحد داة في  عاي حتى   ااااااااتايع ت ااااااااخين هذه المياهحراراتها ملخفضااااااااة جداة، كما أنه  حتاج لعدة سااااااااا

 ، تجتها القيام بتشااااااااااغيل التدفئة التي تعمل بال هربان شااااااااااتانة  مكي  أتيتل تكانون  انشااااااااااهري كانون أ

( من أفراد عيلة الدراسااااااة، في حين كان أقل 71%(، تهي تمإلل  2.84صااااااوبة(، بمتوسااااااط ح ااااااابي  

(، 2.15إلى تدني فاتورة ال هربان هي القيام بتشغيل المكي  صيفاة، بمتوسط ح ابي   ةاألسباب المدد 

هخة ( من أفراد عيلة الدراسة، تجتها تجود خجل مت رر في التيار ال هربائي أت أحد األج54%تمإلل   تهي

( 56%مإلل  (، تهي ت2.23ال هربائية في الملخل تالذي  خيد من استهالك ال هربان، بمتوسط ح ابي  

 (.13.4ما أشاري إليه نتائج الادتل  ، تهذا من أفراد عيلة الدراسة
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كهرباء المتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية وأســــباب ارتفاع قيمة فاتورة ال :(13.4جدول )
 الشهرية:

 (2018 بياناي تم الحصول عجيها من أفراد عيلة الدراسة، المصدر: 

اسااتهالك  في  حاتلون الترشاايد المشااتركين غالبية أنكما ن ااتلتج من اللتائج الواردة في الادتل ال ااابق 

 رغبتهم في ت د د تجك الفواتير.حتى تتلاسب مع قدرتهم ت  الفاتورة،، لجتقجيل من قيمة ال هربان

ارتفاع قيمة فاتورة ال هربان الشاهرية تخاصاة في  ل ابب الرئي اي ترانجص أن اتمن خالل ما تقدم ن اتخ

، كال ااخان المائي تالتدفئة، التي تحول ال هربان الى حرارة فصاال الشااتان هو اسااتخدام األجهخة ال هربائية

 .ل اعاي طويجة التجفازتشغيل باإلضافة إلى 

في ارتفاع قيمة فاتورة  ساسياأل ال بب هي خةأن استخدام هذه األجه  ادتن ج  المشتركين في حين أن

في ارتفاع قيمة فاتورة  سااااااااااابباة تعتبر  تالتيال هربان الشاااااااااااهرية، تإنما قيمة التعرفة المرتفعة جداة لج هربان 

اسااااااااااتخدام األجهخة  أنتمن هلا ن ااااااااااتلتج ، الفواتيرقيمة ال هربان، باإلضااااااااااافة إلى الفوائد المتأخرة عجى 

في ارتفاع قيمة فاتورة  ال اااااابب الوحيدمائي، تالتدفئة ال هربائية، تالتجفاز، لي اااااات ال هربائية كال ااااااخان ال

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الموافقة

 أحياناة  %73 1.19 2.92 تقوم بتشغيل ال خان المائي البويجر( خالل فصل الشتان.
مكي  ( لتي تعمل بال هربان شااااااتانتقوم بتشااااااغيل التدفئة ا

 .أت صوبة(
 أحياناة  71% 1.02 2.84

 أحياناة  %69 78. 2.76 أقوم بتشغيل التجفاز ل اعاي طويجة خالل اليوم.
تترك األجهخة ال هربائية موصاولة بال هربان في حالة عدم 

 اجستخدام.
 أحياناة  63% 88. 2.53

ملها حتى تترك أضااوان الملخل مضااانة جميعها أت بعضاااة 
 علد مغادرة الملخل.

 نادرا 56% 69. 2.24

تجود خجاال مت رر في التيااار ال هربااائي أت أحااد األجهخة 
 ال هربائية في الملخل  خيد من استهالك ال هربان.

 نادرا 56% 93. 2.23

 نادرا %54 1.20 2.15 تقوم بتشغيل المكي  صيفاة.
 أحياناً  %63 53. 2.52 الدرجة الكلية
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في كبرى همية التي تعتبر ماي أ  األجهخة ال هربائيةكإلير من  ها تعناجستغلان عل مكن  ج إم، ال هربان

 .الشتانفصل ت الصي  أ فصل حياة اإلن ان سوان في

إج أن  ،تالتقجيل من قيمة الفاتورة الشااااااااهرية ،ال هربانترغم حرن المشااااااااتركين عجى ترشاااااااايد اسااااااااتهالك 

لى ال ااااااابق  ددي إ (13.4ما هو تاضااااااح من الادتل  جهخة ال هربائية كامتالك األفي شااااااران ت  المبالغة

 علي  هذات تالذي  د ر عجى قرار ت ااااد د الفاتورة، الفاتورة، زيادة قيمة اسااااتهالك ال هربان، تبالتالي زيادة 

لى إ هربان األجهخة التي تحول ال تالك األساااارة الفج ااااايلية لألجهخة ال هربائية خصااااوصاااااة أنه كجما زاد ام

 زاد اجستهالك تزادي قيمة الفواتير. حرارة،

 على قرار المشتركين في تسديد الفواتير والمستحقات المالية عوامل القدرة وتأثيرها 

اتخام القرار علد المشاااااااااااتركين بخصاااااااااااون المرتباة بالقدرة ماي تأ ير كبير عجى عمجية  العوامل برتتع

 اة أ ير تتكانت العوامل األقتصاااااد ة األكإلر  ت ااااد د الفواتير تالم ااااتحقاي المالية مقابل اسااااتخدام ال هربان،

غالن المعيشااااااة  الى أنتوصااااااجت اللتائج حي  ت ااااااد د، عجى قرار ال د رت عجى قدرة المشااااااتركين تبالتالي

من أكإلر األسااااااباب التي تدفع المشااااااتركين إلى العختف عن ت كان تارتفاع أسااااااعار الحاجاي اإلن ااااااانية،

 تكذلك ،(4.46  اااااابي تالتي حصاااااجت عجى درجة موافق بشااااادة، تبمتوساااااط ح ،ت اااااد د فواتير ال هربان

 ارتفاع قيمة فاتورة ال هربان مقارنة مع الدخل، تالتي حصجت عجى درجة موافق بشدة، تبمتوسط ح ابي

ت اااااااد د م اااااااتحقاي ملوحة من قبل الدتلة لم ااااااااعدة األسااااااار الفقيرة في ها قجة اإلعاناي الميتج(، 4.28 

 .تفواتير ال هربان

ماي التأ ير القوي عجى  لم ت ن من العواملعدم تصول الفواتير في مواعيد ملاسبة  لعامفي حين أن  

رفي شاااااااركة ال هربان في بعي األحيان جدتلة  قرار المشاااااااتركين في ت اااااااد د قيمة الفواتير، تيجي ملك

إم أنه تمن المعرتف أن شركة ال هربان تقوم في غالبية األحيان بادتلة الد ون المترتبة لد ون ال ابقة، ا
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عجى المشاااااااااتركين لتخيد من رغبتهم عجى ت اااااااااد د قيمة الد ون المتربة عجيهم، بحي  ت ون متلاسااااااااابة مع 

 .أدناه (14.4ا ما أشاري إليه نتائج الادتل  تهذ دخجهم تقدرتهم عجى الدفع،

 المشاااتركين لجفواتيرعجى قرار ت اااد د بشاااكل مباشااار أت غير مباشااار العوامل اججتماعية كذلك  د ركما ت

جتماعية جالحالة ا، ت اساااااتشاااااهاد معيل األسااااارة أت أسااااارت  ،تم ااااااحة الملخل ،مكان ال اااااكن أبرزها:كان ت 

 تهذا ما أشااااااري، كجها عوامل تد ر بشاااااكل كبير في قرار ت اااااد د الفواتير العجمي،المدهل ت  ،لجمشاااااتركين

 .( أدناه14.4إليه نتائج الادتل  

ركين المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الرضــا عن عدم قدرة المشــت (14.4جدول )

 على تسديد )فاتورة ومستحقات الكهرباء( الشهرية بشكل جزئي أو كلي:

 (2018مصدر:  بياناي تم الحصول عجيها من أفراد عيلة الدراسة، ال

 ترة األخيرة،أن الوضاااااااع اجقتصاااااااادي الذي  مر به الشاااااااعب الفج اااااااايلي في الف تمن خالل ما تقدم ناد

تخاصااااة ملذ بدن اجنق ااااام  من األفرادقد أ ر عجى ال إلير  تالذي جان نتياة عوامل تخالفاي سااااياسااااية،

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 الرضا درجة المئوية

 موافق بشدة %89 74. 4.46 غالن المعيشة تارتفاع أسعار الحاجاي األساسية. 
 موافق بشدة %86 77. 4.28 ارتفاع قيمة فاتورة ال هربان مقارنة مع الدخل.

قجة اإلعاناي المملوحة من قبل الدتلة لم اااااااااعدة األساااااااار الفقيرة  
 في ت د د م تحقاي تفواتير ال هربان.

 موافق بشدة 84% 80. 4.21

تخامن تصااااااااااااااول فاتورة ال هربان مع فاتورة المياه تاجتصاااااااااااااااجي 
 تغيرها.

 موافق 82% 81. 4.11

 موافق %81 91. 4.03 ارتفاع قيمة الد ون الم تحقة عجى األسرة.
 موافق %80 92. 3.98 زيادة عدد أفراد األسرة  خيد من استهالك ال هربان.

 موافق %72 1.02 3.62 دم اجنت ام(.ارتفاع معدجي التعال عن العمل  ع
 موافق %71 1.20 3.54 .أسر ت/أت استشهاد معيل األسرة

 محا د %68 1.08 3.38 رفي شركة ال هربان في بعي األحيان جدتلة الد ون ال ابقة.
 محا د %67 1.03 3.36 عدم تصول الفواتير في مواعيد ملاسبة.

 موافق %78 54. 3.90 الدرجة الكلية 
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تقجيص لجدعم المادي لج إلير من األسر المي ورة في فج اين، تهذا األمر قد أ ر  الداخجي تما تبعها من

فأتلوية المواطن في الفترة تراكمها،  سااااااااااااااااهم في مماعجى قدرة المواطلين عجى ساااااااااااااااداد فواتير ال هربان 

 تجبية حاجاته تحاجاي أساااااااارته األساااااااااسااااااااية عجى ح اااااااااب ت ااااااااد د فاتورة ال هربان تالفواتير األخيرة هي

 مقارنةة  ةاجقتصاااد الفج ااايلي من تذبذب تارتفاع في غالن المعيشاا في شل ما  مر بهرى، تخاصااة األخ

مع م ااااااااااااتوى الدخل المتدني لجفرد، ناهيك عن ارتفاع قيمة فاتورة ال هربان تالتي ارتفعت في ال اااااااااااالواي 

هذا الفرد  العشااااار األخيرة باريقة كبيرة جداة، بحي  أصااااابحت ج تتلاساااااب مع دخل الفرد، حتى تإن كان

ه بال اد  كفيه ل د احتياجاته األساسية، فما اه الذي  تقاضبموش  قااع حكومي أت خان، فدخجه ترات

خط الفقر، فهدجن  عانون من قجة اإلعاناي المملوحة لهم من قبل م اااااااااااااتوى بالك بمن  عيشاااااااااااااون تحت 

، تخاصااة إما ما هايالمت  هربان فواتير الفواتير الخدماي العامة مإلل في ت ااد د تالتي ج ت اااعدهم الدتلة 

 فمهما كان دخل، عدة فواتير في نفس الفترة، تالماالبة بت ااد دها من قبل موردي الخدمة تخامن تصااول

ت غير بشااااااااكل مباشاااااااار أ ، كل ملك  د رمن قيمة هذه الفواتير اة ن  دفع جخنالفرد فهو بال اد   ااااااااتايع أ

 ال هربان. مباشر عجى قرار تقدرة المشتركين في ت د د فواتير

 المشتركين في تسديد الفواتير والمستحقات المالية قراروتأثيرها على  رغبةعوامل ال 

فواتير تالم اااااااتحقاي المالية ت اااااااد د الالمشاااااااتركين في  قرار تساااااااجوكالعوامل التي تد ر عجى  إن من أهم

ا في تالمشاار إليه ،بشاكل جخئي أت كجي ساوانة ت اد د مقابل اساتخدام ال هربان ترتبط بعوامل الرغبة في ال

اق األسااااااارة عجى ال اااااااجع زيادة معدل إنف مإلل:  ضااااااااة أ قتصااااااااد ةجعوامل اال كانت ( أدناه15.4الادتل  

، فقد تلفق األسااااااااار ال إلير من دخجها عجى تجك ال اااااااااجع، تفي المقابل تعلدما  تعجق األمر اجساااااااااتهالكية

 ة بعدم رغبتهم في الدفع.بفاتورة ال هربان تتقاعس عن دفعها، تهذا األمر مت عالقة مباشر 

ال ااااعي  تالمتمإلجة في جتماعيةجتاإلقافية الوامل تمن العوامل األخرى المد رة عجى سااااجوك المشااااتركين الع

عجى خدمة اعتدان بعي األفراد  كذلك، اسااااااااااااااتهالك ال هربان  خيد من الذيمواكبة التاور الت لولوجي ل
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عجى قرار   د ر سااااااجبياة  هربان في بعي الملاطق ساااااارقة ال حي  أن، ال هربان  ساااااارقة التيار ال هربائي(

عدم ت اااد د  تأ ضااااة قيام األسااار بتشاااايع بعضاااها البعي عجى، الت اااد د لدى البعي ترغبتهم في الدفع

كما  حصل بين المشتركين من سكان المخيماي، تهذا األمر قد شاع غيرهم من سكان  فاتورة ال هربان

لحين اتخام شااااااااااااركة ال هربان ماموعة من اإلجراناي كقاع القرى لفترة من الخمن عجى عدم الت ااااااااااااد د 

في ساااهم  مماالتيار ال هربائي تتحويل بعي العداداي القد مة إلى عداداي مكية تأخرى م اابقة الدفع، 

 الحد من انتشار هذا األمر.

تي تالأن أدنى أسااااااباب عدم الرغبة في ت ااااااد د فاتورة ال هربان  (15.4كما أشهري اللتائج في الادتل  

هي عدم ماالبة شااااااااركة ال هربان لد ونها بشااااااااكل تد ر عجى قرار المشااااااااترك في ت ااااااااد د فاتورة ال هربان 

 (.15.4ما أشاري إليه نتائج الادتل  تهذا ، القوانين تالتشريعاي الرادعة غياب باإلضافة إلى، جدي

دم رغبة ( المتوســــــــطات الحســــــــابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الرضــــــــا عن ع15.4جدول رقم )

 المشتركين على تسديد )فاتورة ومستحقات الكهرباء( الشهرية بشكل جزئي أو كلي:

 (2018المصدر:  بياناي تم الحصول عجيها من أفراد عيلة الدراسة، 

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 الرضا

 ملافق %83 78. 4.17  يارة معدل إنفاق اوسرة خلى السلع االستهلكية.

 ملافق %79 85. 3.96 هرباء.أرى إلى  يارة استهلة الا السعل إلى ملاكبة التأللك التانلللجل والذي

لى تشرجع بع  اوسرر خ االختداء خلى خدمة الاهرباء )سررقة التياك الاهرباء(

 خدم تسديد فاتلكة الاهرباء.
 ملافق 77% 1.04 3.86

خن صرردوك وخلر و تعهد من جها  سرريارية بتسررديد فلاتير الاهرباء المسررتلقة 

 .ساان المخيما 
 ملافق 76% 1.06 3.82

 ملافق %74 1.02 3.70 اللاسألة والملسلبية تشجع بع  اوسر خلى خدم تسديد فاتلكة الاهرباء.

 ملافق %73 99. 3.67 تعز  ثقافة اللمباالة فارة خدم الرغبة فل تسديد فاتلكة الاهرباء.

نمل اتجاها  فل المجتمع الفلسررررألينل بشررررأن اللصررررلل خلى خدما  الاهرباء 

 قابل.رون م
 ملافق 72% 1.00 3.62

ضررررعف حس الملاطنة لدى اوسررررر الفلسررررألينية تؤثر خلى قراك تسررررديد فاتلكة 

 الاهرباء.
 ملايد 67% 1.03 3.37

 ملايد %67 99. 3.36 غياب القلانين والتشريعا  الرارخة.

 ملايد %60 1.13 2.98 خدم مألالبة شركة الاهرباء لديلنها بشال جدي.

 موافق %73 58. 3.65 الدرجة الكلية 
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عدم  أن بعي أفراد عيلة الدراساااااااااة لد هم القدرة عجى دفع فاتورة ال هربان تل ن تمن خالل اللتائج  تبين

جخئي أت ال هربان الشااااهرية بشااااكل  م ااااتحقايرغبتهم في دفع تجك الفواتير كانت ساااابباة في عدم ت ااااد د 

بير كقد أ ري تبشااكل تكذلك ال ااياسااية(  ،الإلقافية، اججتماعية،  اجقتصاااد ة كما تبين أن العواملكجي، 

ر زيادة معدل إنفاق تجك األساااا عجى قرار المشااااتركين لت ااااد د قيمة الفواتير الم ااااتحقة عجيهم، تمن ملك:

ول واكبة التاور الت لولوجي تالحصعجى ال جع اجستهالكية بمختج  أشكالها تأنواعها، تكذلك ال عي لم

خاصة ت انتشار  قافة عدم الت د د ت رقة التيار ال هربان، ، تسة كهربائية جد دة تحد إلة تمتاورةعجى أجهخ 

بين األفراد الذ ن  عيشااااااون في المخيماي، هذا باإلضااااااافة إلى تجود الواساااااااة تالمح ااااااوبية لدى بعي 

لية، الماالم اااتحقاي  ت اااد د في عدم رغبة هدجن األفرادمن  خيداألمر الذي   ،األفراد في شاااركة ال هربان

  تيد ر عجى قرار ت د د الفواتير بشكل كبير.

تااه المواطلين الذ ن  ة القانونية الواضاااااااااااحة تغير الاد غياب اإلجراناي إلى تيمكن إ عاز هذه اللتياة

مر الااذي عخز عاادم الرغبااة في األ ليس لااد هم الرغبااة في ملااك،ت لااد هم القاادرة عجى دفع فواتير ال هربااان 

العد د تخام با شااااااركة كهربان القدس قامت تمع مهم من سااااااكان المخيماي، لذا ،الدفع لدى ال إلير ملهم

 ل ن دتن  ، تالتفاتض مع الجاان الشااااااااااعبية في المخيماي من أجل حل هذة اجشااااااااااكالية،جرانايمن األ

 ،في الدفع عدم الرغبةق المخيماي خارج ناالدى العد د من المشااااااااااااااتركين تمن عخز كل ملك  ،جدتى 

ت اااااااااجك خاى المخيماي في عدم أن  –كما أشاااااااااير ساااااااااابقاة  –حي  كادي القرى في محاف ة بيت لحم 

من   إليرتحويل الجراناي أهمها القيام ببعي اإلت اااد د تل ن تدارك شاااركة كهربان القدس لهذا األمر ت ال

 تخفييحال دتن ملك، بل ساااااااااااااااعد في الدفع إلى عداداي مكية أت م اااااااااااااابقة  العاد ة القد مة العداداي

دفع الفواتير الم ااااتحقة عجيهم لصااااالح ترشاااايد اجسااااتهالك ت  فيعخز رغبة المواطلين ت ، المتراكمة الد ون 

، تهذه الرغبة نابعة من الخوف من قيام الشاااااركة بقاع التيار بشاااااكل شااااابه ملت م شاااااركة كهربان القدس

مية نااح تي هر هلا أه ،ترياي الحياة العصااااااااريةساااااااااسااااااااية من ضاااااااار ضاااااااارترة أ  عتبرال هربائي تالذي 
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تمن  قرار الت ااااد د علد المشااااتركين، عجىاإل اابي تمدى تأ يره  ،م اااابق الدفعاسااااتخدام العداد الذكي تال

م تتعخيخ رغبته ينساااااجوك المشاااااتركقرار ت مهماة في التأ ير عجى  عتبر نوع العداد الم اااااتخدم  هلا ناد أن

 .جستخدام ال هربانفي ت د د الم تحقاي المالية 

لتشـــجيع مشـــتركيها  شـــركة كهرباء القدس تتبناها اآلليات المقترحة التي يمكن أن 8.4

  على تسديد فواتير الكهرباء

شااااااااركة أهم األهداف التي ت ااااااااعى  من  عتبر تعخيخ رغبة تقدرة المشااااااااتركين في ت ااااااااد د فواتير ال هربان

قرار  اابي فيما  خص ساااجوك المشاااتركين بشاااكل إعجى تبالتالي التأ ير  ة لجوصاااول إليها،جاهد ال هربان

تحفيخ تتشاااااااااايع  فيجراناي التي ت ااااااااااعد بد من قيام الشاااااااااركة بالعد د من اإللذا ج  ،الت اااااااااد د علدهم

 ن المشااااتركين بحاجة الى قيام شااااركةأ حي  ،المشااااتركين عجى ت ااااد د الفواتير الشااااهرية تالد ون ال ااااابقة

لتخاماي  د الفواتير تاألخ من أجل تعخيخ الرغبة تالقدرة لد هم في ت اااادال هربان بتقد م ماموعة من الحواف

بة الحماس تالدافعية تالرغلد ه  تولدأن اإلن ااااااااااااااان بابيعته  حتاج إلى تسااااااااااااااائل  عود الى المالية، تهذا 

 مبال  فاإلن اااااااااااااان بابعه غير  أي عمل تمن ضاااااااااااااملها القيام بدفع الم اااااااااااااتحقاي المترتبة عجيه،إلنااز 

طبيعة  تلهذا ف ن بت اااااااااااااااد د بدل الخدماي العامة، األمر كإلير من األحيان علدما  تعجقيتقاعس في ت 

ل الحوافخ تالوساااائل التشاااايعية سااات ااااعد ب  اابية عجى تحقيق ما ت اااعى إليه شاااركة ال هربان تهو التقجي

  .من د ون المشتركين لد ها

قدرة ت شركة ال هربان لتعخيخ رغبة  هاتتبلا قدالتعرف عجى أهم الارق المقترحة التي  ف نه  مكنهلا من ت 

أن  خجصاااات اللتائج، فقد عجى ت ااااد د الفواتير تالم ااااتحقاي المالية مقابل إسااااتهالك ال هربانالمشااااتركين 

قد حصجت ت ملح تتقد م بعي اجمتيازاي تالمكافآي لألسر المجتخمة بالدفع ب الشركة أهم الارق هي قيام

( تهي درجة كبيرة جداة من اسااتااباي أفراد عيلة الدراسااة، 4.55عجى موافقة شااد دة تبمتوسااط ح ااابي  

تجتها تخفيي أساااااااعار تعرفة أساااااااعار ال هربان تالتي حصاااااااجت عجى موافقة شاااااااد دة تبمتوساااااااط ح اااااااابي 
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الخاصااااااااة  ( تهي كذلك درجة كبيرة جداة من اسااااااااتااباي أفراد عيلة الدراسااااااااة، في حين أن الفقرة4.52 

قد حصااااااجت عجى معارضااااااة أفراد عيلة الدراسااااااة تبمتوسااااااط ل هربان بان لحين ت ااااااد د فاتورة اقاع ال هر ب

( تهذه الدرجة قجيجة، تجتها الجاون إلى القانون تالقضااااااااان لتحصاااااااايل الم ااااااااتحقاي تهذه 2.15ح ااااااااابي  

( 16.4، تيوضااح الادتل  اة( تهي درجة متوساا2.66حصااجت عجى درجة محا دة بمتوسااط ح ااابي  

 هذه اللتياة.

راها حســــابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الرضــــا عن الطريقة التي يالمتوســــطات ال (16.4جدول )

 المشتركون مناسبة بان تتبناها الشركة لتشجيعهم على تسديد فاتورة الكهرباء الشهرية:

 (2018المصدر:  بياناي تم الحصول عجيها من أفراد عيلة الدراسة، 

لذا عجى شااااركة فاتورة ال هربان،  ت ااااد دفي إلى أن أفراد عيلة الدراسااااة لد هم الرغبة تيمكن تف ااااير ملك 

ال هربان القيام بتبلي بعي الارق التي ت اعد في تعخيخ تجك الرغبة تت اعد في زيادة القدرة علد هدجن 

لتعخيخ  الحصاااول عجى الت اااهيالي تاجمتيازاياإلن اااان بحاجة دائماة إلى التحفيخ ت  تبما أن ،المشاااتركين

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 درجة الرضا

 موافق بشدة %91 68. 4.55 لمجتخمة بالدفع.ملح ت تقد م بعي اجمتيازاي ت المكافآي لألسر ا
 موافق بشدة %90 71. 4.52 تخفيي تعرفة أسعار ال هربان.

 موافق بشدة %90 65. 4.48 خصم الفوائد المترتبة عجى الد ون.
 موافق بشدة %89 70. 4.45 تق يط الد ون.

 موافق بشدة %88 75. 4.42 إعفانك من جخن من الد ون ال ابقة.
 محا د %68 1.25 3.39 لعداداي العاد ة إلى عداداي م بقة الدفع.تحويل ا

 محا د %67 1.22 3.34 تحويل العداداي العاد ة إلى عداداي مكية.
ربط برانة الذمة لجمشتركين بضرترة ت د د الم تحقاي المالية لشركة 

 ال هربان.
 محا د 56% 1.36 2.80

 محا د %53 1.29 2.66 .حقاي الماليةالم تالجاون إلى القانون ت القضان لتحصيل 
 معارض %43 1.20 2.15 قاع ال هربان لحين ت د د فاتورة ال هربان.

 موافق %73 55. 3.67 الدرجة الكلية 
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 ن ملح تتقد م بعي اجمتيازاي تالمكافآي لذا ف ،ال هربان الشهريةفي م ألة ت د د فاتورة  تقدرتة رغباته

الساااتمرار بدفع فاتورة ال هربان دتن ل ،لد ها تالقدرة تعخيخ الرغبة فيلألسااار المجتخمة بالدفع   ااااعد كإليراة 

ف نه  ملت م،غير بشاااااااكل ل ن ت تفي موعدها المحدد، كذلك األمر لألسااااااار التي تدفع باساااااااتمرار  ،تأخير

التأخير أت جخن من فاتورة  وائدخصاااااااااااااام ف مإلالة  تمن ملكلمشااااااااااااااتركين هدجن اعمل خصااااااااااااااوماي ل  مكن

في ت ااااااااااااد د فاتورة  لدى ال إليرين تالقدرة الرغبة فهذا  عخز ،تكذلك تق اااااااااااايط الد ون ال ااااااااااااابقة ، هربانال

 تخفيي تعرفة أسااااااااعار ال هربان مإلل لجمشااااااااتركينمتيازاي األبعي  لجشااااااااركة تقد م مكن  كما ال هربان،

قاع التيار  مقترح أما بخصاااااون، لبعي األسااااار الفقيرة تخاصاااااة التي تعيش تحت م اااااتوى خط الفقر

خدمة معارضااة كبيرة من قبل المبحو ين، كون أن  هذا المقترح ، فقد تجدلحين ت ااد د الفاتورة ال هربائي

ال إلير  كما عارض ،تياب أن ت ااتمر دتن قيام أحد بالم اااس بها ال هربان حق أساااسااي مكفول لجاميع

تكذلك عارض ال إلير  ،من المشااتركين ف رة ربط برانة الذمة بضاارترة ت ااد د الم ااتحقاي المالية لجشااركة

 الجاون الى القانون لتحصيل الم تحقاي.

ي يعخز ف رة الدفع علد العائالسااااااقيام الشااااااركة بتقد م الت ااااااهيالي تالحوافخ ن تمن خالل ما تقدم ناد أ

سااااااااتفادة ، لذا تحاتل هذه العائالي اجملك عجىس لد ها القدرة ال افية تلي د  اااااااادتالتي لد ها الرغبة في ال

 . مكن ت د ده من م تحقايتقوم بت د د ما من تجك الحوافخ تالت هيالي ف

تمن الارق التي  مكن أن ت ون ملاسااااابة لتشاااااايع المشاااااتركين عجى ت اااااد د فواتير ال هربان هو تعخيخ  

ئية، ف جما كان هلاك ترشااااااايد في الااقة قّجت قيمة فاتورة ال هربان ف رة ترشااااااايد اساااااااتهالك الااقة ال هربا

فواتير، تمن أكإلر الوساااااائل تاآللياي التي تجك ال ت اااااد دن ااااابة المشاااااتركين القادرين عجى  ازد ادتبالتالي 

تالتي حصااااااجت عجى إجماع أفراد عيلة  مكن أن ت ون ملاساااااابة في ترشاااااايد اسااااااتهالك الااقة ال هربائية 

اساااتخدام مصاااابيح اإلضاااانة الموفرة  لجااقة مإلل هي ( أدناه 17.4شاااار إليها في الادتل  تالمالدراساااة 

(، تالها خجق سجوك لدى أفراد 4.44تغيرها بمتوسط ح ابي   (LED مصابيح الفجورتسلت تمصابيح 
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أقل اآللياي ملاسااابة لترشااايد  شهر أن(، فيما 4.41األسااارة حول أهمية توفير الااقة بمتوساااط ح اااابي  

التوجه نحو اساااااتخدام عداد ال هربان الذكي  ربائية من تجهة ن ر المشاااااتركين هيهالك الااقة ال هاسااااات

، تجتها التوجه (3.81ي اجساااتهالك بمتوساااط ح اااابي  الذي  وفر لجمشاااترك إمكانية مراقبة تضااابط بيانا

 .(3.83نحو استخدام عداد م بق الدفع لتل يم كمية اجستهالك تتقجيل الت الي  بمتوسط ح ابي  

ركين وجهة نظر المشتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الرضا من  (17.4جدول )

ي تعزيز فحول الوسـائل واآلليات التي يروها مناسـبة لترشـيد اسـتهالك الطاقة الكهربائية مما يسـاعد 

 :الرغبة والقدرة على تسديد الديون المستحقة والفواتير على المشتركين

المتوسط  ةالفقر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 درجة الرضا

الموفرة  لجااقة مإلل مصاااااااااابيح  اإلضاااااااااانةاساااااااااتخدام مصاااااااااابيح 
 موافق بشدة %89 64. 4.44 تغيرها. LEDالفجورتسلت ت مصابيح 

 موافق بشدة %88 63. 4.41 خجق سجوك لدى أفراد األسرة حول أهمية توفير الااقة.
 موافق بشدة %87 58. 4.37 جهخة ال هربائية علد الحاجة فقط.استعمال األ

التأكد من سااااااالمة التيار ال هربائي تاألجهخة ال هربائية لضاااااامان 
 ت ريب لج هربان  خيد من اجستهالك. أتخجل  أيعدم تجود 

 موافق بشدة 87% 71. 4.37

 موافق بشدة %86 66. 4.29 .استبدال األجهخة ال هربائية القد مة بأجهخة حد إلة موفرة لجااقة
اسااااتغالل الااقة الشاااام ااااية في ت ااااخين المياه بدجة من اسااااتخدام 

 األجهخة ال هربائية كالبويجر.
 موافق بشدة 85% 75. 4.24

 موافق %83 66. 4.17 اجستغلان عن األجهخة غير الضرترية.
التوجه نحو اسااااااااتخدام الااقة البد جة  الااقة الشاااااااام ااااااااية، طاقة 

 الرياح(.
 موافق 81% 86. 4.07

اسااااااتخدام الااقة البد جة  كالخشااااااب تالخيت، تجفت الخيتون( في 
 التدفئة بدجة من استخدام الصوباي ال هربائية.

 موافق 77% 93. 3.86

التوجه نحو اسااااااااتخدام عداد ال هربان م اااااااابق الدفع لتل يم كمية 
 اجستهالك ت تقجيل الت الي .

 موافق 77% 1.04 3.83

الذكي الذي  وفر لجمشااااترك اسااااتخدام عداد ال هربان التوجه نحو 
 .مراقبه ت ضبط بياناي اجستهالك إمكانية

 موافق 76% 1.03 3.81

 موافق %83 45. 4.17 الدرجة الكلية 
 (2018المصدر:  بياناي تم الحصول عجيها من أفراد عيلة الدراسة، 
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لعداد ال هربائي الذكي تم ااااااابق الدفع عجى الرغم من حصاااااااول فقرتي اساااااااتخدام ات أنه  تيالحظ مما تقدم

، ساااااااااتخدام هذا اللوع من العداداياالدراساااااااااة عيلة أفراد  معارضاااااااااةفهذا ج  علي  ،المراتب األخيرة عجى

 ( من76%فهاتين الفقرتين حصاجتا عجى درجة كبيرة من اساتاابة أفراد عيلة الدراساة، أي أن أكإلر من  

تتميخ به هذه العداداي من خصااائص ت اااعد  ااي، لمعدادال ا اللوع منالمشااتركين  حبذتن اسااتخدام هذ

بان جلتخام بت اااااد د الفواتير الم اااااتحقة عجيهم لشاااااركة كهر اتكذلك  ةالااقة ال هربائي هالكاساااااتترشااااايد في 

 فضجون ( من أفراد عيلة الدراسة  81%، كما  الحظ الباح  أن ما ن بته  بشكل ملت م تم تمر القدس

يااة ة البااد جااة عن الااااقااة ال هربااائيااة ل ونهااا أقاال  ملاااة من الااااقااة ال هربااائالتوجااه نحو اسااااااااااااااتخاادام الااااقاا

كاستخدام الااقة الشم ية تطاقة الرياح في تشغيل بعي األجهخة كال خان الشم ي مإلالة، أت كالخشب 

 تالخيت تجفت الخيتون في التدفئة بدجة من استخدام الصوباي ال هربائية.

ورة هذه اآللياي في ترشاايد اسااتهالك ال هربان إلى رغبتهم في ت ااد د فاتاتباع المشااتركين ل تيمكن تف ااير

اصاااااااااااة في ال هربان، تل ن فيما  بدت أن أ مان تعرفة ال هربان المرتفعة، تارتفاع قيمة فاتورة ال هربان تخ

ال إلير  فصااال الشاااتان تحول دتن تعخيخ الرغبة لدى المشاااتركين تهذا األمر  عمل عجى تراكم الد ون لدى

 ر  د  األمر الذيتبالابع ساااتقوم شاااركة ال هربان فيما بعد ب ضاااافة فائدة تأخير عجى هذه الد ون،  م،مله

د هم ت اااد د قيمة فاتورة ال هربان تالم اااتحقاي المتراكمة عجيهم، تمن هلا تقل ل فيقدرة المشاااتركين عجى 

 انال هرب اساااااتهالك ترشااااايد هذه الحجول ربما  كون أفضااااالآمجين أن  ادتا حالة بد الة، ت  الرغبة في الدفع

مع قدرتهم في دفع  لتتلاسااااب (17.4تاجلياي التي ت هر في جدتل  من خالل الوسااااائل  ،مكانقدر األ

 .تارتفاع م توى المعيشة تتلاسب تدخولهم الملخفضة حتىلشركة ال هربان، تكذلك  لماليةالم تحقاي ا

 فواتير الكهرباءتسديد حول المشتركين  اتجاهاتالتفاوت واالنسجام في  9.4
التفاتي تاجن اااام في اتااهاي المشااتركين ح ااب العوامل الد مغرافية،  تلاتل هذا الاخن عرضااا للتائج 

المشاااتركين تان اااااماة في بعضاااها  بعي اتااهايالية إلى أن هلاك تفاتتاة في توصاااجت الدراساااة الح فقد
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س، العمر، الحالة اججتماعية، المدهل  الالاآلخر تملك ح ااااااااااااب العوامل الد مغرافية لهم تالمتمإلجة في 

العجمي، مكان ال اااكن، طبيعة ال اااكن، م ااااحة ال اااكن، عدد أفراد األسااارة، المعيل داخل األسااارة، طبيعة 

التي  درس بها  ةالعمل، دخل معيل األسااااااارة، عدد أفراد األسااااااارة الذ ن  درساااااااون في المدارس، المدرسااااااا

نوع عداد ال هربان الم ااااااااااااااتخدم من قبل ت الاامعاي، األبلان، عدد أفراد األساااااااااااااارة الذ ن  درسااااااااااااااون في 

  (.18.4ما أشاري إليه نتائج الادتل  ، تهذا المشترك(

ات في محددات تســــديد األســــرة الفلســــطينية للمســــتحق األحادياختبار تحليل التباين ( 18.4جدول )
 لديمغرافية. امتغيرات لل تبعاً المالية الشهرية الستخدام الكهرباء: حالة تطبيقية على محافظة بيت لحم 

 (2018المصدر:  بياناي تم الحصول عجيها من أفراد عيلة الدراسة، 

 المتغير
درجة 

 الرضا

أسباب ارتفاع 

 قيمة الفاتورة

عدم القدرة 

 على التسديد

عدم الرغبة 

 في التسديد

الطرق التي 

تتبناها الشركة 

 لتشجيع التسديد

وسائل 

 الترشيد

محددات 

تسديد 

 الفواتير

 الجنس
 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.137 

2.223 

.654 

0.201 

.961 

0.002 

.278 

1.182 

.988 

0.000 

.798 

0.065 

.720 

0.129 

 العمر
 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.283 

1.275 

.362 

1.071 

.987 

0.045 

.614 

0.602 

.353 

1.093 

.700 

0.475 

.830 

0.294 

اللالة 

 االجتماخية

 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.299 

0.131 

.496 

0.798 

.243 

1.401 

.292 

1.250 

.016 

3.483 

.663 

0.529 

.428 

0.927 

 المؤهل العلمل
 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.875 

0.304 

.611 

0.673 

.126 

1.817 

.040 

2.547 

.185 

1.561 

.885 

0.289 

.831 

0.369 

 ماان السان
 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.005 

5.449 

.617 

0.484 

.000 

8.196 

.113 

2.194 

.074 

2.626 

.109 

2.235 

.049 

3.056 

 طبيعة السان
 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.666 

0.187 

.458 

0.552 

.275 

1.198 

.220 

1.515 

.318 

1.001 

.524 

0.408 

.250 

1.331 

 مساحة المنزل
 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.088 

2.202 

.155 

1.759 

.041 

2.786 

.481 

0.826 

.502 

0.787 

.441 

0.901 

.407 

0.971 

 خدر أفرار اوسرة
 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.762 

0.272 

.658 

0.419 

.053 

2.965 

.085 

2.489 

.225 

1.499 

.825 

0.192 

.077 

2.583 

المعيل راخل 

 اوسرة

 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.187 

1.613 

.895 

0.202 

.159 

1.739 

.960 

0.100 

.026 

3.121 

.972 

0.078 

.875 

0.230 

 طبيعة العمل
 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.085 

2.068 

.310 

1.203 

.000 

6.331 

.052 

2.377 

.404 

1.008 

.137 

1.760 

.017 

3.069 

رخل معيل 

 اوسرة

 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.599 

0.691 

.272 

1.296 

.580 

0.718 

.282 

1.271 

.962 

0.151 

.109 

1.911 

.237 

1.391 

ر أفرار اوسرة خد

الذين يدكسلن 

 فل المداكس

 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.829 

0.188 

.587 

0.534 

.690 

0.372 

.673 

0.397 

.075 

2.616 

.204 

1.597 

.292 

1.238 

المدكسة التل 

 يدكس بها اوبناء

 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.267 

1.326 

.253 

1.382 

.623 

0.474 

.000 

9.038 

.231 

1.474 

.492 

0.711 

.034 

3.416 

خدر أفرار اوسرة 

الذين يدكسلن 

 فل الجامعا 

 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.344 

1.113 

.934 

0.144 

.801 

0.334 

.250 

1.376 

.096 

2.138 

.261 

1.343 

.556 

0.694 

نلع خدار 

الاهرباء 

المستخدم من قبل 

 المشترة

 مستلى الداللة

 قيمة تحتالملسلبة

.985 

0.015 

.947 

0.055 

.021 

3.931 

.211 

1.565 

.059 

2.863 

.106 

2.260 

.030 

3.536 
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 :ةالمشاااتركين ح اااب العوامل الد مغرافية اآلتي اتااهايان اااااماة في أن هلاك   تبين ،من خالل ما تقدم

رسون ن، عدد أفراد األسرة، تدخل معيل األسرة، تعدد أفراد األسرة الذ ن  د الالس، العمر، طبيعة ال ك

 ي لهذه المتغيرا الدجلةكان م ااتوى حي  في المدارس، تعدد أفراد األساارة الذي  درسااون في الاامعاي( 

أن المحدداي هذا اجن اام في اجتااهاي إلى  رجعن، تيمكن أن (0.05أكبر من قيمة م توى الدجلة  

ام األسااار الفج اااايلية لجم اااتحقاي المالية الشاااهرية جساااتخد ت اااد د تي تق  حائالة بين المشاااتركين تبينال

 تج تتااأ ر بهااذه العواماال تعود إلى قاادرة المشااااااااااااااتركين ترغبتهم في ت ااااااااااااااااد ااد فواتير ال هربااان،ال هربااان 

جيها ربان الم اااااتحقة عأن هلاك العد د من األسااااار لد ها الرغبة في ت اااااد د فواتير ال ه تربما ،تالمتغيراي

تها تل ن قدرتها عجى الدفع ت ون عائقاة أمامها، في حين أن هلاك أساااااااراة قدرتها ت ااااااامح بالدفع تل ن رغب

 بعدم الدفع ت ون سبباة في تراكم الد ون الم تحقة عجيها ك كان المخيماي مإلالة. 

ال هربان تبعاة لمتغير دمة نحو رضاااااااااهم عن خ المشااااااااتركين اتااهايتفاتتاة في  في حين شهر أن هلاك

الذ ن كانت  المخيم أكإلر من ساااااكانلصاااااالح القرية تالمد لة كانت درجة الرضاااااا حي  تجد أن ال اااااكن، 

( من خالل اختبار شاااااااااااااايفيه 5 مجحق في ( 19.4شهر في جدتل  درجة رضااااااااااااااااهم متدنية، تهذا ما 

من سكان القرى تالمدن سكان المخيماي عن غيرهم  رضادرجة ، تيمكن إرجاع تدني لجمقارناي البعد ة

تاللاتاة لعدم  ،إلى تدني م ااااااتوى جودة الخدمة المقدمة من قبل شااااااركة ال هربان إلى سااااااكان المخيماي

قة م اااااتحتعدم رغبتهم في دفع الفواتير ال ،بت اااااد د الم اااااتحقاي المترتبة عجيهم لشاااااركة ال هربانالتخامهم 

 من الصعب عجيهماألمر الذي جعل  ،يالحصول عجى إعفانافي توقعهم  بحاة ال هربان شركة لصالح

ين  ااااكان القرى تالمدن المجتخمبماالبتها بتقد م خدماي أفضاااال لهم مقارنة التوجه إلى شااااركة ال هربان ت 

 لشركة ال هربان بشكل كجي أت جخئي.  تاجلتخاماي الماليةتقريباة بدفع الم تحقاي 

 ت ااااااااااااااد د فواتير ال هربان تبعاة  عجىرتهم في اتااهاي المشااااااااااااااتركين نحو قد ختالفاة إكذلك تجد أن هلاك 

 أكإلر منت اااااااااد د فواتير ال هربان  عجى ة ل، حي  تجد أن قدرة من   اااااااااكلون المدمكان ال اااااااااكن لمتغير
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، (5 في مجحق  (20.4جدتل   من خالل اختبار شااايفيه لجمقارناي البعد ة فيكما شهر  المخيم ساااكان

ملتشااااارة بين ساااااكان المدن تمن بعدها األرياف، تالتي  ة العداداي التي باتتتيرجع ملك بدا ةة إلى طبيع

هي إما عداداي مكية أت م اااابقة الدفع، تالتي تجخم المشااااتركين من سااااكان هذه األماكن عجى الدفع خوفاة 

ي من انقااع التيار ال هربائي علهم، تكذلك سااااهمت بعي الميخاي التي قدمتها شاااركة ال هربان لمجتخم

عداداي قد مة أت عداداي مكية كتقد م بعي  ما زالوا  مج ون  نالذ  الدفع من سااااااااااكان المدن تخاصااااااااااة

 أغجبهم حين أن سااااكان المخيماي ج  جتخم، في رغبة اجسااااتمرار في الدفع، مما عخز لد هم الخصااااوماي

مترتبة التأخير ال وائدفنتياة  الد ون الم اااااااتحقة عجيهمفي دفع فواتير ال هربان األمر الذي  خيد من قيمة 

ساااااااااااكان لدى صاااااااااااعوبة  خجقد ون، تبالتالي من قيمة هذه ال مما  خيد تتراكمها،  ون ال اااااااااااابقة،عجى الد

 .تالد ون المتراكمة المخيماي في دفع الفواتير الم تحقة عجيهم

 أشهري اللتائج أن فقد ،ت د د فواتير ال هربان تبعاة لم احة الملخل عدم قدرة المشتركين فيتفيما  تعجق ب

عجى ت ااااااااااااد د فواتير محدتدة لد هم قدرة أكإلر كلون في بيوي ماي م اااااااااااااحاي ذ ن   ااااااااااااالمشااااااااااااتركين ال

لملازل االتالي ف ن بت كبيرة، م اااحاي  وي مايمن المشااتركين الذي   ااكلون في بيتم ااتحقاي ال هربان 

الم ااتخدمة  ألجهخة ال هربائيةافماي الم اااحة القجيجة  كون صاارفها لج هربان أقل من الم اااحاي ال بيرة، 

جهاز تجفاز، تأكإلر من  ربما تحتوي عجى أكإلر منالملازل ماي الم ااااحة ال بيرة ت ، قجيجةة ت ون  بمار مإلالة 

 الملازل الصغيرة لج هربان إستهالكجهاز تدفئة أت تبريد  مرتحة مإلالة(، لهذا ف نه من الابيعي أن  كون 

ها بالمقارنة مع الملازل ماي جنخفاض  مل بدفع الفواتير هاالتخام تهذا ساااااايد ر باريقة إ اابية عجى ،أقل

قااد  كون هلاااك تقصاااااااااااااايراة من  كمااا األحيااان،في كإلير من عااة تفتالتي ت ون فواتيرهااا مر  ال بيرالحام 

تجود القدرة  ضاااااااااارترة ، مع اإلشااااااااااارة إلىفواتير ال هربانمشااااااااااتركي الملازل ماي الحام ال بير في دفع 

في شل غياب ت بان الم اااااااااتحقة عجيهم، حي  أنه تالرغبة لدى المشاااااااااتركين في اجلتخام بدفع فواتير ال هر 
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بان ف ن هذه الد ون بدفع قيمة الفواتير الم ااااااااااتحقة عجيهم لشااااااااااركة ال هر  الرغبة تالقدرة لدى المشااااااااااتركين

 .م احة الملخلت مهما اختج  حام ، ستتراكم

 العمل ن عنهم العاطجو الذ ن ليس لد هم القدرة عجى ت ااااااااد د فواتير ال هربان  المشااااااااتركين شهر أن كما

ال ااياسااية ال اايئة التي حالت دتن ت تاة عن ال رتف اجقتصاااد ة تالملدرجين تحت م اامى الباالة، تاللا

، تهذا األمر قد تمخي عله زيادة في ن ااااابة توفير فرن العمل لتشاااااغيل الراغبين تالقادرين عجى العمل

جى ين الفرد تبين قدرته عب حالالفقر تات اااااااااااااااع رقعة التفاتي في توزيع الدخل بين أفراد الماتمع، مما 

عامجين ال أن أدى إلى تراكم قيم هذه الفواتير، في حين كمات د د الم تحقاي المالية جستخدام ال هربان، 

، في المدساا اااي الحكومية تالخاصااة كانوا أكإلر قدرة عجى ت ااد د الم ااتحقاي المالية جسااتخدام ال هربان

كانت لد هم القدرة عجى ت ااااااااد د فواتير تم ااااااااتحقاي أنه كجما كان دخل المشااااااااتركين أفضاااااااال  تهذا  علي

 عجى المال العاطل عن العمل أت حتى متي الدخل المحدتدتفي حال امتالك أت حصااااااااااااااول ال هربان، 

الخدماي  فواتيرباسااتإللان  في حين أنهم ساايقومون ، األساااسااية احتياجاتهمعجى ه نفاقتإ هساايقومون بصاارف

 .ت د دها قدر اجمكانت تأخير ان تالهات  أالممإلل ال هربان ت 

ما بين العداد م بق الدفع تالعداد بين آران المشتركين تبعاة للوع العداد الم تخدم  اختالففي حين تجد 

م بق الدفع عجى  اة أن قدرة المشتركين الذ ن  مج ون عداد تجدالذكي لصالح العداد م بق الدفع، حي  

 تال ااااااابب في ملك، ين الذ ن  متج ون عداد مكيت اااااااد د فواتير تم اااااااتحقاي ال هربان أكإلر من المشاااااااترك

الحصاااااااول عجيها،  قبلنقداة ة العداد م ااااااابق الدفع تالذي  ابر المشاااااااتركين عجى دفع  من ال هربان طبيع

خدمة الااقة ال هربائية تساايبقون  تمكلوا من اجسااتفادة منفجن   ،انبدفع  من ال هرب قوموا لم  في حالت 

كميااة ال هربااان التي  اادفع  ملهااا المشااااااااااااااترك تااأخااذ بااالتلاااقص علااد  حياا  أن دتن تجودهااا في ملااازلهم،

لهذا ف نهم مابرتن عجى  تيلفصااااااال التيار مباشااااااارة إما انتهت تلم  ختد العداد بكمية جد دة، اساااااااتخدامها

ن من طريقة ترشاااااايدهم جسااااااتخدام ال هربان تهمالدفع مهما كانت شرتفهم تقدراتهم ترغبا ، كما أنه  ح ااااااّ
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من العداد العادي إج أن له خاصية  ، في حين أن العداد الذكي قريبممكن من الااقةلتوفير أكبر قدر 

معيلة، حي  أنه  مكن لشااركة ال هربان فصاال التيار ال هربائي عن المشااتركين الذ ن ج  قومون بت ااد د 

قيام لى حتاج اج  تيتركونها تتراكم، تهذا اللوع من العداداي  الم اااااااااااتحقاي المالية جساااااااااااتخدام ال هربان

 .جل فصل الخدمةين الذ ن ج  قومون بالت د د من أالى ملازل المشترك طواقمهارسال الشركة ب 

في اتااهاي المشتركين من حمجة الماج تير فأعجى مقابل من  حمجون مدهالي أقل  كما شهر اختالف

واتير تم ااااااتحقاي من  انوية عامة، حي  أن الذي  حمجون الشااااااهاداي العجيا لد هم رغبة أكبر لت ااااااد د ف

 تعرضاااااااااوا  قدي، ف حاتلون الحفاظ عجى م هرهم تم اااااااااتواهم اججتماعهم أن تهذا قد  عود إلىال هربان، 

زلهم، تربماا  عود إلى م ااااااااااااااتوى دخجهم الذي  كون اتم قاع التياار ال هربائي عن ملا في حاللحراج ل

مة قي الوقت عجى ت اااااد د نفسهم في ذي  خيد من قدرتهم ترغبتاألمر ال ،مرتفعاة أكإلر من غيرهم نوعاة ما

ن ركو ، تبالابع ف ن هذا ج  علي أن من  حمجون مدهالي عجمية متدنية ج  دفاتورة تم تحقاي ال هربان

ت اااااااااااااعد من  حمجون مدهالي   كون هلاك شرتف مدى أهمية دفع فاتورة ال هربان الشااااااااااااهرية، تل ن قد

ماد ة تحقة عجيهم لجشاااركة، كذلك دخجهم تإمكاناتهم العجمية عالية عجى تعخيخ رغبتهم لدفع الفواتير الم ااا

 ت اعدهم عجى ملك.

الذ ن كما تبين أن هلاك اختالفاة في اتااهاي المشااااااااتركين نحو رغبتهم في ت ااااااااد د فواتير ال هربان بين 

مدارس المشتركين الذ ن لد هم أبلان  درسون في أبلان  درسون في مدارس حكومية تخاصة مقابل  لد هم

 فيفي المدارس الحكومية تالخاصاااااااة  أبلا همالمشاااااااتركين الذ ن لدى رغبة  تبين أن هلاكة، حي  الوكال

تلعل ، ت اااااااااد د فواتير تم اااااااااتحقاي ال هربان أكإلر من المشاااااااااتركين الذ ن لد هم أبلان في مدارس الوكالة

تالذ ن ج أن غالبية األبلان الذ ن  درسااون في مدارس الوكالة هم من سااكان المخيماي  ،ال اابب في ملك

لجشااااااركة، تملك لتوقعهم في الحصااااااول عجى إعفاناي  المالية رغبون بدفع فواتير ال هربان تالم ااااااتحقاي 

مع انتشااااااار  قافة عدم الت ااااااد د بين ، المالية قايمن قبل الدتل المانحة لت ااااااد د قيمة الفواتير تالم ااااااتح
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رس الحكومية تالخاصااااة ف نهم في في المدا لد هم أبلانأما فيما  خص المشااااتركين الذ ن سااااكان المخيم، 

لجحيجولة الغالب لي ااوا من سااكان المخيماي فغالبيتهم من سااكان القرى تالمدن، تالذ ن  رغبون في الدفع 

 ،تخام إجراناي ضااااااااادهماتراكم قيمة الفواتير الم اااااااااتحقة عجيهم خوفاة من قيام شاااااااااركة ال هربان من  دتن 

شااااااااااااااركة ال هربان من قبل تأخير  فوائد في عدم فرضحرن تربما ال كقيامها بقاع التيار ال هربائي،

 م اااااااابق اة  كون عداد أت قد نوع العداد الم ااااااااتخدم لد هم،، تربما قد  عود إلى تبالتالي زيادة حام الد ون 

حتى  فاتورة ال هربان الم اااتحقة عجيهم قيمة ت اااد داألمر الذي  خيد من رغبتهم في  ،اة مكي اة عداد الدفع أت

 الت د د متدنية. تإن كانت قدرتهم عجى

شركة الكهرباء  ن تتبناهاأنحو الطرق المناسبة التي يجب التفاوت في اتجاهات المشتركين  1.9.4

  تسديد فاتورة الكهرباء على هملتحفيز 

( تالمشاااار إليه ساااابقاة تبين تجود تفاتي في تجهاي الل ر بين مشاااتركي 18.4باجعتماد عجى الادتل  

هم لتشااااايعحول الارق التي  اب عجى الشااااركة أن تتبلاها غير المتختجين المتختجين ت شااااركة ال هربان 

تماعية اج المشاااااااااااااتركين المتختجين  تحمجون م ااااااااااااادتلياي ، تملك كون أنت اااااااااااااد د فاتورة ال هربان عجى

 لتعخيخ قدرتهم ترغبتهم لت اااد د الم اااتحقاي ت اااهياليبحاجة إلى  فهم، لهذا غيرهمأكإلر من  تاقتصااااد ة

ة، أت كأن  تم ملحهم محفخاي تشايعية بلانة عجى عدد أفراد األسر  ؛ال هربان، تمن ملك المالية جستخدام

ة الد ون مع ملحهم بعي الخصاااااااااوماي عجى فاتورة ال هربان أت عجى الد ون الم اااااااااتحقة عجيهم، كادتل

 .إلغان فائدة التأخير

لخيادة ت ااااااااااد د  ربانشااااااااااركة ال هحول الارق التي  اب أن تتبلاها كما تجد اختالف في تجهاي الل ر 

األساااااارة تبين  أت معيل تاحد بين المشااااااتركين الذ ن  كون المعيل داخل األساااااارة هو األبفاتورة ال هربان 

توزيع المهام تاللفقاي  فيفي األسااااااااااارة   ااااااااااااعد جود أكإلر من معيل و فأكإلر من معيل،  التي  تواجد بها

ن الملخل تملها ت اااااااد د فاتورة في تجبية شااااااادت  تملك من خالل م ااااااااندة بعضاااااااهم البعي ،تالمصااااااااريف
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 تحمل تحده أعبان ال هربان تالم ااااااااااااااتحقاي التي عجيهم لجشااااااااااااااركة، فيما أن المعيل الواحد كاألب مإلالة 

 نه في شل غالن المعيشااة تتدني م ااتوى دخل الفرد تتدني األجور فخاصااة ت  ،تمصاااريف إعالة أساارته

تمحفخاي من  ت ااااااهياليبحاجة إلى  فهوهذا ت ااااااد د فاتورة ال هربان، لتوزيع اإلنفاق ت   اد صااااااعوبة في

قبل شااااااااااركة كهربان القدس لم اااااااااااعدته في ت ااااااااااد د فاتورة ال هربان، كتقد م بعي اجقتراحاي لترشاااااااااايد 

في حالة التخامه بدفع فاتورة ال هربان، أت إعفائه من  تتقد م اجعفاناي لهاسااااااااااااااتهالك الااقة ال هربائية 

 تمحاسبته فقط عجى كمية استهالكه لج هربان.قيمة الضريبة المضافة تالرسوم األخرى 

التفاوت في اتجاهات المشـتركين نحو محددات تسـديد األسـرة الفلسـطينية مقابل  2.9.4
 .استخدام الكهرباء

بين اتااهاي   هر لد لا تجود تفاتي  (5في المجحق  ( تالمشاااااااااااار إليه 28.4إلى الادتل   شاااااااااااارةباإل

فج ااايلية نحو محدداي ت ااد د األساارة التااهاي سااكان المخيماي المشااتركين من سااكان المدن تالقرى تا

د ت اد بعدم التخام ساكان المخيماي  إلىالتفاتي في تجهاي الل ر  رجع هذا ت مقابل اساتخدام ال هربان، 

الحصاااااااااول عجى إعفاناي من دتل مانحة أت في الم اااااااااتحقاي المترتبة عجيهم لشاااااااااركة ال هربان لتوقعهم 

، جيهمعفواتير ال هربان الم ااتحقة من قبل ال ااجاة تالاهاي العجيا لت ااد د الد ون ت نتياة لجوعود ال ااابقة 

تربما  عود ال اابب في ملك إلى غياب القانون تاإلجراناي الحاساامة التي  اب اتخامها ضااد المشااتركين 

 ،القرى تالمدن أنه فيعجى ساااااكان المخيماي، في حين  ةالذ ن  رفضاااااون دفع فواتير ال هربان الم اااااتحق

عدة أسااااليب  المالية تد ون المشاااتركين من خالل اتباعشاااركة ال هربان ت اااتايع جبا ة الم اااتحقاي  ن ف

بعي اإلجراناي كقاع   اااااااااابقة الدفع أت مكية، تكذلك اتخامتغيير العداداي القد مة إلى عداداي م مإلل

تهذا ما ج  عن دفع فواتير ال هربان، الذ ن  رفضااااااااااااااون أت  تخجفون  المشااااااااااااااتركينالتيار ال هربائي عن 

 مع سكان المخيماي. القيام بهت تايع شركة ال هربان 
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بين  محدداي ت اااد د األسااارة الفج اااايلية مقابل اساااتخدام ال هربانكما اختجفت اتااهاي المشاااتركين نحو 

 لد هم أكإلر من غيرهمموشفي القااع العام تالخان تبين العاطجين عن العمل الذ ن كانت المحدداي 

إما جرتفاع قيمة الفاتورة ، تهذا ناتج (5( المشااااااار إليه في مجحق  29.4الادتل  كما هو موضااااااح في 

ئدة ، هذا باإلضااااااااااافة إلى قيمة فامة الد ون المتراكمة عجيهمقي أتوى دخجهم المتدني، بالمقارنة مع م اااااااااات

ع ( دف صاّعب عجى متي الدخل المتدني  العاطجين عن العمل مما ،التأخير المترتبة عجى الد ون ال اابقة

 ، هذا تإن توفر لد هم بعي المال سااااااايقومون باساااااااتغاللهال هربان تالم اااااااتحقاي التي عجيهم قيمة فاتورة

جوا لتأمين احتياجاتهم األساااااسااااية تاسااااتلإلان الفواتير الم ااااتحقة عجيهم، كما قد  كون لد هم أمل بأن  حصاااا

اة من الد ون الم اااتحقة ح التي ت ااااعدهم في ت اااد د بعضااااإلعفاناي أت الم ااااعداي أت المل عجى بعي

 جستخدام ال هربان.

الفج ااايلية كذلك أشاااري اللتائج أن هلاك اختالفاة في اتااهاي المشااتركين نحو محدداي ت ااد د األساارة 

المشااتركين الذ ن لد هم أبلان في المدارس الخاصااة مقابل المشااتركين الذ ن بين مقابل اسااتخدام ال هربان 

 حي  ،(5( المشاااار إليه في مجحق  30.4كما هو موضاااح في الادتل   الوكالةمدارس لد هم أبلان في 

، تيمكن إ عاز هذا ن لد هم أبلان في المدارس الخاصاااااةأكإلر من المشاااااتركين الذ كانت المحدداي لد هم 

إلى عدم رغبة سااااااااااااكان المخيماي في دفع قيمة الفواتير اجختالف في تجهاي الل ر بين المشااااااااااااتركين 

م لشااااركة كهربان القدس، نتياة لوعود سااااابقة بت ااااد د الم ااااتحقاي تالد ون التي تالم ااااتحقاي التي عجيه

 ناهيككذلك انتشااار  قافة عدم ت ااد د الفواتير الم ااتحقة عجيهم، ، لصااالح شااركة ال هربان عجيهم تراكمت

فع قيمة الفواتير دفي  خيد من عدم رغبة سااااااااااااااكان المخيماي األمر الذي  ئيال هربا التيار ساااااااااااااارقة عن

الفواتير  ت ااااد دالمخيماي عجى  مشااااتركي الى عدم قدرة الشااااركة عجى إلخامباإلضااااافة ، حقة عجيهمالم اااات

في في حين أن المشااااااااتركين الذ ن لد هم أبلان في المدارس الخاصااااااااة ، الم ااااااااتحقة جسااااااااتخدام ال هربان

 ،مشتركيناألمر الذي  ملح شركة ال هربان إحكام سيارتها عجى ال ،القرى ت غالبيتهم هم من سكان المدن 
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من خالل تحوياال العااداداي العاااد ااة إلى عااداداي م اااااااااااااابقااة الاادفع أت مكيااة تهااذا األمر  خيااد من خوف 

كما  مكن إ عاز ملك إلى أن المشاااااتركين الذ ن لد هم أبلان المشاااااتركين في قاع التيار ال هربائي علهم، 

ت ون لد هم اإلمكانياي من متي الدخل الايد فما فوق، تبالتالي هم في الغالب  في المدارس الخاصاااااااااااااة

 ل هربان إما بشكل ملت م أت أق اط.تالقدرة عجى ت د د الفواتير الم تحقة جستخدام ا

 بين محدداي ت اااد د األسااارة الفج اااايلية مقابل اساااتخدام ال هربان كما اختجفت اتااهاي المشاااتركين نحو

 كما هو موضاااح في م عداد قد مالمشاااتركين الذ ن لد هم عداد م ااابق الدفع مقابل المشاااتركين الذ ن لد ه

، حي  أن المحدداي علد المشااااااااااتركين الذ ن لد هم عداد (5( المشااااااااااار إليه في مجحق  31.4الادتل  

لقد م اعداد الل ام  إلى أن  رجعتهذا ، كين الذ ن لد هم عداد م اابق الدفعالل ام القد م أكإلر من المشااتر 

ن  قومون تج  عجيهم قيمة الفواتير،  فقد تتراكم هربان، التحكم باريقة دفع فاتورة المن لمشااااااااااااااتركين ا مكي

ة بحا فواتيرهذه الإلجبارهم عجى دفع  قدرة لدى الشاااااااركةدتن تجود  لفتراي طويجة هذه الفواتير بت اااااااد د

س  دفع المشااااترك فاتورة من أصاااال أربع أت خم فربما، تق اااايط المبالغ المتراكمة تعدم قدرتهم عجى الدفع

ع من كما أن هذا اللو ، مما  ت ااااابب في تراكم قيمة هذه الفواتيرلد ون تالم اااااتحقاي من ا اة فواتير أت جخن

 إلى إرسال طواقمها تضارلعدم الت د د العداداي تفي حال أرادي الشركة فصل التيار ال هربائي عله 

 قم، حي  تواجه تجك الاوا هلتهذا األمر ليس بال، تركين لفصل خدمة التيار ال هربائيإلى ملازل المش

كما  حدأل تأحياناة تصااااال إلى مرحجة العل   تمقاتمة من األهالي لملعهم من فصااااال الخدمة صاااااعوباي

  ابر المشترك عجى دفع  من ال هربان قبل استهالكها. ، في حين أن العداد م بق الدفعفي المخيماي

لمســتحقات المالية تســديد ا على األســرة الفلســطينيةقدرة العوامل التي تؤثر على  10.4
  الشهرية الستخدام الكهرباء

ية لم ااااتحقاي المالا عجى محدداي قدرة األساااارة الفج ااااايلية عجى ت ااااد دالمد رة هلاك العد د من العوامل 

  :من هذه العوامل، ت الشهرية جستخدام ال هربان
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 تزام بتسديد الفاتورةاالل مدى 

 ايليةاألسرة الفج قدرة  ادي محددايقل اجلتخام بت د د فواتير تم تحقاي ال هربان ز  كجماحي  تجد أنه 

تقد  ،، تالعكس صحيحلم تحقاي المالية الشهرية جستخدام ال هربان في محاف ة بيت لحما ت د د عجى

ها يمتدفع قيمة الفاتورة الم اااتحقة عجيهم نتياة جرتفاع قعجى  بعي المشاااتركين قدرةعدم الى   عود ملك

ورة ن المتراكمة عجيهم، تربما  عود ملك إلى تخامن تصااااااااااااااول فاتارتفاع قيمة الد و ت بالمقارنة مع دخجهم، 

ي ال هربان مع بعي اجلتخاماي تالفواتير األخرى كالمياه تالهات ، تربما  عود ال ااااااااااااابب لعدم رغبة بع

، ايوقعهم في الحصول عجى إعفانالمشتركين بدفع قيمة الفواتير الم تحقة عجيهم لشركة ال هربان إما لت

 رضااا بعي المشااتركين تعدمة الاد ة لشااركة ال هربان ل ل فاتورة شااهرية  تم إصاادارها، عدم الماالب أت

ل ارتفااع قيماة فاتورة ال هربان بالمقاارنة مع الدخا تاخيراعن الخادماي التي تقادمهاا شااااااااااااااركة ال هربان، 

 تارتفاع م توى المعيشة.

  مقارنة بالدخل الشهرية كهرباءالفاتورة قيمة 

جى عقدرة المشااااااااااااااتركين ال هربان مقارنة مع الدخل هو أكإلر العوامل تأ يراة عجى  ارتفاع قيمة فاتورة إن

رة كجما قجت قيمة فاتورة ال هربان كجما قجت محدداي القدرة عجى ت ااااااااااااد د فاتو تهذا  علي أنه ، ت ااااااااااااد دها

 ،قلأف ( شاااايكل200ال هربان الشااااهرية، فلاد أن غالبية أفراد عيلة الدراسااااة تالذ ن كانت قيمة فاتورتهم  

ا ارتفعت كانوا األكإلر ت ااااااااااااااد داة لقيمة فاتورة ال هربان بالمقارنة مع القيم األخرى، تهذا  دل عجى أنه كجم

رة القدرة عجى دفع قيمة فاتو  ف نارتفاع م اااااتوى المعيشاااااة في شل انخفاض الدخل ت قيمة فاتورة ال هربان 

اتير أخرى بذاي الوقت، تكذلك ، تخاصااااااااااة إما ما تخاملت هذه الفاتورة مع تصااااااااااول فو تلخفي ال هربان

فع دتراكم بعي الد ون تزيادة قيمة الفائدة عجى هذه الد ون ت ون محدداة في عدم قدرة المشااااتركين عجى 

 قيمة فاتورة ال هربان الم تحقة عجيهم لصالح شركة ال هربان.



96 
 

تورة فاهذه الت ااااااااااااااد د أكإلر العوامل تأ يراة عجى كيفية الشااااااااااااااهرية من ارتفاع قيمة فاتورة ال هربان  يعتبرت 

ه تهذا  علي أن ما تم مقارنتها بالدخل الشااهري لألساارة، إماخصااوصااا  بالل اابة لمشااتركي شااركة ال هربان،

من قبل كجما قجت قيمة فاتورة ال هربان تكانت ملاساااااااااااابة لم ااااااااااااتوى دخل المشااااااااااااترك كان هلاك انت اماة 

غير ملت م أي علدما تتوفر قيمة  أت تملت مفي تقتها المحدد تبشااكل م ااتمر  هافي ت ااد د المشااتركين

 الفاتورة. 

محدداي قدرة المشااااااااااااااتركين عجى ت اااااااااااااااد د قيمة  هذا  خيد منف ،أما في حال كانت قيمة الفاتورة مرتفعة

 حي  ساااايجاأ البعي إلى ت ااااد دها عجى شااااكل أق اااااط، أت لن  قوموا بت ااااد دها تيتركونها تتراكمفاتورة ال

 من قبل الشركة.لحين التهد د بقاع التيار ال هربائي 

 وجود ديون لصالح الشركة 

 عجى اساااااتهالك المشاااااتركين لج هربان تلصاااااالح الشاااااركة إحدى العوامل التي تد ر المتراكمةتعتبر الد ون 

ن تمالية الشااهرية جسااتخدام ال هربان، عجى محدداي قدرة األساارة الفج ااايلية عجى ت ااد د الم ااتحقاي الم

 اليةالمناد أن غالبية ال ااكان الذ ن ج  قومون بت ااد د الم ااتحقاي  خالل اللتائج التي تم التوصاال إليها

 تالذ ن تتراكم عجيهم الد ون بقيم كبيرة جداة تملك نتياة عدم لصاااااااالح الشاااااااركة هم من ساااااااكان المخيماي

ر دفع قيمة الفواتير تملك بحاة صادتر تعود تتعهد من جهاي ساياد ة بت اد د فواتيلد هم لرغبة ال تجود

م ااااااتحقة عن سااااااكان المخيماي، باإلضااااااافة إلى نمو اتااهاي لد هم بشااااااأن الحصااااااول عجى ال هربان ال

 خدماي ال هربان دتن مقابل، إضااافة إلى أن مدساا اااي ال ااجاة الفج ااايلية كذلك ج تقوم بت ااد د فواتير

 ةذآخ د ون القرى تالمدن  ون مع د ون القرى تالمدن ناد أنتركها تتراكم، تبمقارنة هذه الدتال هربان ت 

 ة( م بقة الدفع، تالعداداي الذكي م تخدمةال بالتلاقص تبشكل م تمر، تهذا  عود إلى طبيعة العداداي

 .الشهرية قيمة فاتورة ال هربان إلى ت د د، األمر الذي دفع هذه األسر الشركة بتابيقهاالتي أخذي 
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المالية  تســديد المســتحقات فيالعوامل التي تؤثر على رغبة األســرة الفلســطينية  11.4
 الشهرية الستخدام الكهرباء 

مالية عجى محدداي رغبة األساااارة الفج ااااايلية عجى ت ااااد د الم ااااتحقاي ال المد رةالعوامل أما بخصااااون 

 :ف انت عجى اللحو اآلتي ن شتركو أجمع عجيها الم ، تالتيالشهرية جستخدام ال هربان

 مواكبة التطور التكنولوجي 

ت د دها آخر فاتورة قام بأكإلر العوامل تأ يراة عجى قيمة  منالت لولوجي ال عي إلى مواكبة التاور   عتبر

أن طبيعة اإلن ااااااان تسااااااجوكه في ح ااااااب ما توصااااااجت إليه نتائج الدراسااااااة، تهذا  رجع إلى  ن و المشااااااترك

يرة له أتلوية كب كون  مواكبة التاور الت لولوجي تزيادة م توى الرفاهيةبه ل الحصول عجى كل ما  رغب

 -الم ااااااااتهجك –تأما تحقيق رغباي اآلخرين تدفع م ااااااااتحقاتهم ت ون آخر ما  ف ر فيه الفرد ، في حياته

إليإلاة تالماااالبااة الح تلن  قوم باادفع اجلتخاماااي التي عجيااه لجاهاااي المقاادمااة لجخاادمااة إج بعااد الماااالبااة باال

الااب  رغااب مواكبااة التاور الت لولوجي بحاااجااة لج إلير من األموال تالتي في الغاا، كمااا أن لقيمااة الخاادمااة

 العد د من األفراد الحصول عجيها في مقابل تقجيص بعي المصاريف األخرى كعدم دفع فاتورة ال هربان

 أت تأجيجها لفتراي جحقة.

  عن سكان المخيماتصدور وعود وتعهد من جهات سيادية بتسديد فواتير الكهرباء المستحقة. 

، تكذلك عجى تراكم هذه ت اااااااااااااااد د فواتير ال هربان أكإلر العوامل تأ يراة عجى كيفيةأحد  هذا األمر عتبر 

إما ما ن رنا إلى اإلحصاااائياي التي قدمتها شاااركة كهربان القدس الد ون لصاااالح شاااركة ال هربان، تنحن 

عن أكإلر المشتركين الذ ن ج  قومون بت د د فواتير ال هربان سلاد أنهم من سكان المخيماي الذ ن هم 

من جهاي ساااااياد ة بت اااااد د فواتير ال هربان الم اااااتحقة عجيهم  ايعهدعجى قلاعة تامة بصااااادتر تعود تت

جة تف رة عدم الرغبة اباإلضااااااافة إلى غياب القوانين تالتشااااااريعاي الرادعة، ناهيك عن تجود  قافة الالمب

في ت اااااد د فاتورة ال هربان، باإلضاااااافة إلى نمو اتااهاي لدى ساااااكان المخيماي بشاااااأن الحصاااااول عجى 
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ت اااااااااد د  من مقابل، فهذا كجه جعل من غالبية ساااااااااكان المخيماي أن  تخذتا قراراة بعدخدماي ال هربان دت 

 فواتير ال هربان تتركها تتراكم لحين تجود حل لهذه المشكجة.

ن تمن هلا  رى الباح  بأنه كجما قجت محدداي رغبة المشااااتركين في ت ااااد د فاتورة ال هربان الشااااهرية كا

 قيمة فاتورة ال هربان الشهرية، تالعكس صحيح. ت د دفي  م المشتركين أكإلر تبشكل ملت ماالتخ 

 غياب القوانين والتشريعات الرادعة 

عن ت اااااد د قيمة الفواتير الشاااااهرية لشاااااركة تالمتخجفين غياب القوانين تالتشاااااريعاي الرادعة لجممتلعين إن 

اي، حي  أن د ون لصااااالح شااااركة ال هربان، تخاصااااةة مع سااااكان المخيمالال هربان كان ساااابباة في تجود 

، تفي حال تم اتخام أي مشااااااااااتركينضااااااااااد هدجن ال عدتمةتعتبر م في اغجب اجحيان اإلجراناي القانونية

 كون من الصااااااااااااااعوبااة تلفيااذ تتابيق هااذه  ،تخااام إجران من قباال الشااااااااااااااركااةاالتجويح بااأت  يقااانوناجران 

لح اااااسااااية التعامل مع  ن راة  ،سااااوانة من قبل طواقم الشااااركة أت من قبل ال ااااجاة الفج ااااايلية، اإلجراناي

تتلفيذها ضااااااااد المتخجفين عن   ااااااااهل تابيقها  جرانايفي حين أن هذه القوانين تاإل ،سااااااااكان المخيماي

من اجختالف تالفرق سااااكان القرى تالمدن رغم إسااااتيان تتذمر بعي سااااكان القرى تالمدن،  الت ااااد د من

في تعامل الشاااااركة مع ساااااكان  اة تاضاااااح اة حي  جح وا انحياز  ،مع جميع المشاااااتركينفي تعامل الشاااااركة 

عن متلاع مإلل اج ،تهذا أدى الى قيام بعضااهم ب ااجوك عدة طرق لجتهرب من ت ااد د الفواتير ،المخيماي

ساااااااااااارقة التيار  كما قام آخرتن بمحاتلة أسااااااااااااوة ب ااااااااااااكان المخيماي، المالية الم ااااااااااااتحقايالفواتير ت  دفع

إما حاتلت تغيير عداد ال هربان ل هربان فيما قام بعضاااااااااهم بمواجهه تمقاتمة طواقم شاااااااااركة ا ،ال هربائي

خصااااااااااوصااااااااااا اما كان هذا العداد من اللوع العادي القد م تالذي  تيح  ،الم ااااااااااتخدم من قبل المشااااااااااتركين

د ون لصااااالح شااااركة ال حام ددي الى زيادة تهذا األمر  ،فرصااااة التهرب من ت ااااد د الفواتيرلجمشااااتركين 

المبحو ين، حي  كانت مع م المالح اي، انتقاد ، حي  تم معرفة ملك من خالل مالح اي ال هربان
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بت ااد د  همتاضااح لج ااجاة تالشااركة عجى حد سااوان في التعامل مع سااكان المخيماي تعدم إجبارهم تالخام

 هذه الد ون تالم تحقاي كما  حدأل في القرى تالمدن.

 Abu تدراسة  (،El-Jafari, 2013 مع دراسة  الدراسة الحالية التي توصجت اليها لتائجال قد اتفقتت 

Shammaleh, 2012 ،) محاادداي الماموعااة من إلى تجود  ،ادراسااااااااااااااتهماانتااائج تالااذ ن أشاااااااااااااااااري

الخدماي  فواتير اإلنفاق عجىاجقتصااااد ة تالشاااخصاااية تاججتماعية تالتشاااريعية تران ساااجوك األسااار تااه 

تقوم بت ااااد د  ، كما اتفقت مع دراسااااة أبو شاااامالة بأن سااااكان المخيماي  عتقدتن بوجود مدساااا ااااايالعامة

فواتيرها، تأن هلاك مشااااااااتركين غير قادرين عجى دفع الفواتير ب اااااااابب تراكمها، كذلك اتفقت مع دراسااااااااة 

 Kamaludin, 2013 تالذي  شااااير إلى أن مرتنة الدخل هي الدرجة التي ساااايتغير فيها الاجب عجى )

اتفقت  ، كذلكان المترتبة عجيهال هربان، كذلك سيتغير فيها قدرة المواطن ترغبته في ت د د فواتير ال هرب

 أن ارتفاع أسااااااااااااااعار ال هربان مع افتراض  باي بقان األسااااااااااااااعار  ددي إلى انخفاض في دفعمعه في 

 (Asad, 2012 كما أنها اتفقت مع دراسااااة  تااه شااااركاي ال هربان،الم ااااتحقاي المترتبة عجى األساااارة 

ن هو الدخل غير المرن، تزيادة حام الذي أشاااااااري نتائج دراسااااااته أن من محدداي اإلنفاق عجى ال هربا

( تالذي أشاااار إلى أن أكإلر محدداي Khattak, 2010األسااارة، تعدد الغرف، كذلك اتفقت مع دراساااة  

ما كانفاق األسااارة عجى الااقة ال هربائية هي الدخل، تعدد الغرف، تساااعر ال هربان، تالاقس، تالتعجيم، 

دداي ت د د األسر الفج ايلية لم تحقاي ال هربان فيما  خص مح (2007، أبو مفرح اتفقت مع دراسة 

ل الدخل تالوضااااااع اججتماعي مإلل عدد أفراد األساااااارة تأخرى لها عالقة بالخدماي ماتها مإلتالتي تتمإلل ب

رضاااااااااا الم اااااااااتهجك عن جودة هذه الخدماي تعوامل مهمة مإلل ارتفاع قيمة الفواتير مقارنة بالدخل، كما 

( تالذي أشااري نتائج دراساته إلى أن األسار ماي Fankhauser & Tepic, 2007 اتفقت مع دراساة 

تأن هذه األساااااااار كإليراة ما تواجه  ،الدخل الملخفي تلفق حصااااااااة كبيرة من دخجها عجى خدماي ال هربان

 صعوبة في استيعاب الخياداي عجى تعرفة ال هربان.
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بأن الدفع الم اااااااااابق رى الذي   (El-Jafari, 2013  فيما اختجفت نتائج الدراسااااااااااة الحالية مع دراسااااااااااة

 ,Asad كما اختجفت مع دراسااااااة ، لج هربان هو آلية غير فعالة تغير كافية لتح ااااااين كفانة التحصاااااايل

الذي أتضاااااااح أن األسااااااار التي تعيش في الملاطق الحضااااااارية  خيد إنفاقها عن الملاطق الريفية  (2012

 (2007أبو مفرح،  تجفت مع دراساااااة كذلك اخ نتياة جقتلائها أجهخة كهربائية أكإلر من الملاطق الريفية،

الذي  رى أن حام األساااااارة تعدد أفرادها  د ر عجى قرار اإلنفاق عجى اسااااااتهالك ال هربان تخصااااااوصاااااااة 

ل ، كما تختج  معه في اللتائج التي توصااال إليها من خالاألسااار التي عدد أفراد أسااارتها أربعة فما فوق 

إن كان الملخل باإل اار لها تأ ير سااااااااجبي  أن طبيعة ال ااااااااكن من حي  حامه تطبيعة مج يته تخاصااااااااة

  .عجى حام الد ون المترتبة عجى األسرة نتياة استهالكها لج هربان

 النظرة المستقبلية 12.4

دام الية في محدداي ت ااد د األساارة الفج ااايلية لجم ااتحقاي المالية الشااهرية جسااتخبحإلت الدراسااة الحلقد 

  األساااباب التي تقبهدف معرفة  ،التي تلاتلت هذا الموضاااوع ال هربان تهي تعتبر من الدراسااااي القجيجة

ربط  اتير الم تحقة جستخدام ال هربان، كما حاتلتقيمة الفو ت د د تران عدم رغبة تقدرة المشتركين في 

ال هربان تعالقته ببعي محدداي ت ااااااد د األساااااارة الفج ااااااايلية لجم ااااااتحقاي المالية الشااااااهرية جسااااااتخدام 

مكن أنها ساااتقدم نتائج تتوصاااياي  الدراساااة الحالية عن الدراسااااي ال اااابقة بخ أ ضااااة تتميكما المتغيراي، 

لد عجيها دراساااااي تأبحاأل م ااااتقبجية، كذلك سااااعت الدراسااااة إلى إ ااد الارق تالوسااااائل التي قد أن ت اااات

شيد ر ت، تكذلك ت اعدهم في ت د د الفواتير الم تحقة جستخدام ال هربانت اعد المشتركين عجى اجلتخام ب

 اسااااااتهالك ال هربان تهذا ما كان نادراة لدى الدراساااااااي ال ااااااابقة تتحد داة فيما  خص ت ااااااد د الم ااااااتحقاي

 المالية جستخدام ال هربان.
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كما تضااعت الدراسااة ماموعة من الحجول التي قد تعخز رغبة تقدرة المشااتركين عجى ت ااد د الم ااتحقاي 

لقدرة د ت اعد شركة ال هربان في التقجيل من محدداي االمالية لشركة ال هربان، كما أنها تضعت حجوجة ق

 تالرغبة لدى المشتركين لتحفيخهم عجى ت د د الم تحقاي المالية المتربة عجيهم لصالحها.

عي ب تبليفعجى شااااركة ال هربان القيام  القدرة،حالة تجود الرغبة تعدم تجود تمن تجك الحجول مإلالة في 

ي، الرغبة تزيادة القدرة، مإلل ملح تتقد م بعي اجمتيازاي تالمكافآالارق التي ت اااااااااااااعد في تعخيخ تجك 

 تتق يط الد ون ال ابقة. الد ون،تخصم الفوائد المترتبة عجى  ال هربان،تتخفيي تعرفة أسعار 

أما في حالة تجودة القدرة تعدم تجود الرغبة في الت ااااااااااااد د، فعجى شااااااااااااركة ال هربان إتباع بعي الارق 

جن الى عداداي مكية تم ااااااااااابقة الدفع، تربط برانة الذمة لهد  ةالعاد  ايحويل العدادمإلل ت ،ملك لاةعامل

ل المشااتركين بضاارترة ت ااد د الم ااتحقاي المالية لشااركة ال هربان، تالجاون الى القانون تالقضااان لتحصااي

   الم تحقاي المالية.

ف نه  مكن من خالل ملك جك اللتائج التي توصاااجت إليها الدراساااة تالحجول التي تضاااعتها، تعجى ضاااون ت

شااارياة أن  تم اتخام محدداي ت اااد د الفواتير الم اااتحقة عجى المشاااتركين، عن ت وين الل رة الم اااتقبجية 

ماموعة من التدابير عجى م اااااااااتوى المشاااااااااتركين تشاااااااااركة كهربان القدس تالحكومة الفج اااااااااايلية، فعجى 

 لتخام بدفع الفواتير الم اااااتحقة عجيهم،المشاااااتركين ترشااااايد اساااااتهالك الااقة ال هربائية، تكذلك محاتل اج

شركة ال هربان محاتلة التقجيل  األجهخة ال هربائية غير الضرترية. تعجىباإلضافة إلى التقجيل من اقتلان 

المعلوية تالماد ة تبعي الت ااااهيالي لتعخيخ من التعرفة ال هربائية، تكذلك تضااااع ماموعة من الحوافخ 

عجى يم العداداي الذكية تم اااااااااابقة الدفع. ت باإلضااااااااااافة إلى تعم د،رغبة تقدرة المشااااااااااتركين عجى الت ااااااااااد 

ة الفج اااااايلية العمل عجى إ ااد ال ااااابل تالوساااااائل التي  مكن من خاللها تح اااااين دخل المواطن الحكوم

لى بعي اإلجراناي التي تم تلاتلها في إباإلضااافة  الم ااتوى المعيشااي لجفردمع الفج ااايلي بما  تلاسااب 

وفري هذه الشاارتط ف نه من المتوقع أن تخيد قدرة ترغبة المشااتركين لجدفع، كذلك من ت ، ف ماهذه الدراسااة
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المتوقع أن  تم القضاااااان كجياة أت جخئياة عجى محدداي ت اااااد د المشاااااتركين لجم اااااتحقاي المالية جساااااتخدام 

 ال هربان، باإلضاااااااافة إلى التقجيل من ن ااااااابة الد ون المترتبة عجى المشاااااااتركين لصاااااااالح شاااااااركة ال هربان

 تبصورة شبه كجيه.  
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 الخامسالفصل 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مقدمة 1.5

إلقافية معرفة المحدداي اجقتصااااد ة تال اااياساااية تاججتماعية تال ،من الفوائد التي حاتلت الدراساااة تحقيقها

 سر التي ترغب في ت د دالتي حالت دتن ت د د األسر الفج ايلية لجم تحقاي المالية، تميخي بين األ

صااات تبين األسااار القادرة عجى الت اااد د تل لها ج ترغب بذلك، فخج ،الفواتير تل لها غير قادرة عجى ملك

ة كانت الى أن أهم العوامل التي تحد من قدرة األسرة الفج ايلية عجى ت د د الفواتير تالم تحقاي المالي

تقجة  تارتفاع قيمة فاتورة ال هربان مقارنة مع الدخل، غالن المعيشااة تارتفاع أسااعار الحاجاي األساااسااية،

اتير تصاااااااااااااول فاتورة ال هربان بالتخامن مع فو  اجعاناي المملوحة من قبل الدتلة لألسااااااااااااار الفقيرة، تأخيراة 

الخدماي األخرى، كذلك أشهري هذه الدراساااااااة أهم العوامل التي تحد من رغبة األسااااااارة الفج اااااااايلية في 

جى ملك، تالتي كان أهمها زيادة معدل إنفاق األساااااااارة عجى ال ااااااااجع األسااااااااتهالكية الت ااااااااد د رغم قدرتها ع

ار تال ااااااعي الى مواكبة التاور الت لولوجي تالذي أدى الى زيادة األسااااااتهالك، تاجعتدان عجى خدمة التي

ال هربائي مإلل ال اااااااااااااارقاي، تكذلك الوعود تالتعهداي من جهاي عجيا بت اااااااااااااااد د الفواتير عن سااااااااااااااكان 

 المخيماي.

ا تفي ضاااون ملك قامت الدراساااة بتجخيص أبرز اللتائج التي تم التوصااال إليها بعد جمع البياناي تتحجيجه

تملاقشاااتها، باإلضاااافة إلى تضاااع ماموعة من التوصاااياي التي تجدي الدراساااة بأنها ماي أهمية لجتقجيل 

 ن.   من محدداي ت د د األسر الفج ايلية لجم تحقاي المالية الشهرية جستخدام ال هربا
 



104 
 

 ملخص النتائج 2.5

 في ضون اللتائج التي توصجت إليها الدراسة،  جخص الباح  أبرز اللتائج التي توصل إليها:

 بشااااكل بت ااااد دها ون ومق  فواتير ال هربان الشااااهريةالمشااااتركين الذ ن  قومون بت ااااد د  مع متجد أن  .1

 ملت م.م تمر ت 

بحي  كان هلاك رضا عن جودة  توساةكانت درجة رضا المشتركين عن خدماي شركة ال هربان م .2

 .عدم رضى عن سعر الخدمةتاستمرارية الخدمة ت 

حول التي تال هربائية تشاااغيل األجهخة  أساااباب ارتفاع قيمة فاتورة ال هربان الشاااهرية هيتبين أن أهم  .3

 أجهخةكذلك ت  ، تتحد داة في فصاااال الشااااتان البويجر( تشااااغيل ال ااااخان المائي مإلل حرارةلى ال هربان إ

 .لتدفئة التي تعمل بال هربانا

كل قدرة المشتركين عجى ت د د فاتورة تم تحقاي ال هربان الشهرية بش التي تد ر عجى العواملأكإلر  .4

كذلك ارتفاع قيمة الفاتورة  اإلن ااااااااانية،جخئي أت كجي هو غالن المعيشااااااااة تارتفاع أسااااااااعار الحاجاي 

 .مقارنة مع الدخل

د د فاتورة تم ااااتحقاي ال هربان الشااااهرية بشااااكل جخئي أت أسااااباب عدم رغبة المشااااتركين في ت اااا أهم .5

 كجي هو زيادة معدل إنفاق األسرة عجى ال جع اجستهالكية تمواكبة التاور الت لولوجي.

ن بأن تتبلاها شاااركة ال هربان لتشاااايعهم عجى ت اااد د و المشاااترك هاالارق التي  قترح أفضااالتجد أن  .6

 المجتخمة بالدفع. ي اجمتيازاي تالمكافآي لألسرفاتورة ال هربان الشهرية هي ملح تتقد م بع

الوسااااائل تاآللياي الملاساااابة لترشاااايد اسااااتهالك الااقة ال هربائية من تجهة ن ر المشااااتركين  أفضاااال .7

يح دفع الد ون الم ااتحقة هي اسااتخدام مصااابت ااد د الفواتير ت  تالذي  عخز لد هم الرغبة تالقدرة عجى

 .األجهخة الحد إلة الموفرة لجااقة اماستخد كذلكت  اإلضانة الموفرة لجااقة
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م تنوع العداد الم ااااتخد ،ها األبلانتنوع المدرسااااة التي  درس ب ،العمل تطبيعة ، د ر مكان ال ااااكن  .8

من قبل المشاااااتركين عجى محدداي ت اااااد د األسااااارة الفج اااااايلية لجم اااااتحقاي المالية الشاااااهرية مقابل 

 .استخدام ال هربان

 .لمشتركين عن خدمة ال هربان د ر مكان ال كن عجى درجة رضا ا .9

 ،تالمدهل العجمي ،تنوع العداد الم ااااااتخدم ،تطبيعة العمل ،تم اااااااحة الملخل ، د ر مكان ال ااااااكن .10

مالية بلان عجى قدرة ترغبة المشتركين في ت د د الفواتير تالم تحقاي الالمدرسة التي  درس بها األت 

 .مقابل استخدام ال هربان

 لتعخيخن تتبلاها الشااااااركة داخل اجساااااارة عجى الارق التي  اب أيل تد ر الحالة اججتماعية تالمع .11

 الرغبة تالقدرة لدى المشتركين عجى ت د د الفواتير تاجلتخماي المالية لشركة ال هربان.

 .ت د دها تمقيمة آخر فاتورة كهربان  عجىلى مواكبة التاور الت لولوجي ال عي إ تأ ير عامل .12

عن ساااااااااكان ساااااااااياد ة بت اااااااااد د فواتير ال هربان الم اااااااااتحقة  صااااااااادتر تعود تتعهد من جهاي تأ ير .13

 كيفية ت د د فاتورة ال هربان. عجى القوانين تالتشريعاي الرادعةتغياب  المخيماي

تير غياب القوانين تالتشااااااااااريعاي الرادعة لجمشااااااااااتركين الذ ن ج  رغبون في ت ااااااااااد د قيمة الفوا تأ ير .14

 لشركة.د ون لصالح ا عجى تجودالشهرية لشركة ال هربان 

 تمن خالل ما تقدم ن تلتج أنه:

 كجمااااا زاد عاااادد األجهخة ال هربااااائيااااة التي تحول التيااااار ال هربااااائي إلى حرارة في الملخل كجمااااا زاد .1

 استهالك ال هربان تبالتالي ارتفاع فاتورة ال هربان.

 تخداد قدرة المشتركين عجى الدفع كجما انخفضت ن بة قيمة الفاتورة مقارنة بالدخل. .2

 رغبة المشتركين في ت د د قيمة الفاتورة كجما قّل اإلنفاق عجى ال جع اجستهالكية. تخداد .3
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ائي تخداد رغبة المشااااااتركين في ت ااااااد د قيمة فاتورة ال هربان كجما شااااااعرتا باقتراب قاع التيار ال هرب .4

 علهم.

 .ةتم تابيق القوانين الرادعتخداد رغبة المشتركين في ت د د قيمة فاتورة ال هربان كجما  .5

 تخداد رغبة المشتركين في ت د د قيمة فاتورة ال هربان كجما قجت لد هم  قافة عدم الت د د. .6

 

 التوصيات 3.5

في ضااااااون ما توصااااااجت إليه الدراسااااااة الحالية من نتائج، ف ن الباح   تقدم ببعي التوصااااااياي التي من 

هم د د الم ااتحقاي التي عجيعجى ت اا المشااتركينشااأنها أن تفيد شااركة كهربان القدس لتعخيخ الرغبة تقدرة 

 لصالح الشركة، تمن هذه التوصياي:

عمل ملشوراي إرشاد ة لتقجيل معدل إنفاق األسر عجى ال جع اجستهالكية تخاصة غير الضرترية  .1

 ملها.

العجيا تال ااياد ة في ال ااجاة  تعهد بعي الاهايبخصااون توعية المشااتركين من سااكان المخيماي  .2

تورة تضااارترة اجلتخام بت اااد د الفا المخيماي،ساااكان ل اااابقة تالقد مة عن الد ون ابت اااد د  الفج اااايلية

 .، حي  أن تجك التعهداد لم ت ن مفتوحة بل كانت لفترة زملية محددةالشهرية بشكل ملت م

تعخيخ عوامل الرغبة تالقدرة علد المشااااتركين عجى ت ااااد د الد ون الم ااااتحقة لصااااالح شااااركة ال هربان  .3

 ة تمعلوية لهم.تملك بتقد م حوافخ ماد 

المخيماي تال اااااااااااجاة  د ون إ ااد آلية  تم من خاللها تق ااااااااااايط تجدتلة  شاااااااااااركة كهربان القدس عجى .4

 . د دفهذا األمر  عخز رغبتهم تقدرتهم عجى الت الفج ايلية لجتقجيل من قيمة الد ون الم تحقة عجيهم

ربائية لبعي محاسااااااااااابة موشفي شاااااااااااركة ال هربان الذ ن   ااااااااااااهمون بالتغاية عجى ال ااااااااااارقاي ال ه .5

 المشتركين تالذي  شاعهم عجى اجستمرار بهذا العمل غير األخالقي.
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 ستمرار.من خالل تاوير الشبكة تصيانتها باقيام الشركة بحل مشكجة سرقاي ال هربان  .6

تحصااايل الد ون تالفواتير الشاااهرية شاااركة ال هربان في  لم ااااعدةالعمل عجى سااان قوانين تتشاااريعاي  .7

 .بشكل ملت م

قدرة المشااااتركين عجى رغبة ت  خفي تعرفة أسااااعار ال هربان لخيادةالقيام بشااااركة ال هربان عجى  اب  .8

 ت د د فواتير ال هربان الم تحقة عجيهم.

عجى شاااااااركة ال هربان خصااااااام فوائد التأخير المترتبة عجى الد ون الم اااااااتحقة عجى المشاااااااتركين  اب  .9

 تملك لخيادة الرغبة تالقدرة لد هم عجى الت د د.

ركين بضاااااااااااااارترة ت اااااااااااااااد د الد ون إعادة تفعيل قانون ربط برانة الذمة لدى المشااااااااااااااتالعمل عجى  .10

 لشركة ال هربان. الم تحقاي الماليةت 

إلى عداداي م بقة  (الل ام القد م تحويل ما تبقى من عداداي عاد ة عجى شركة ال هربان  اب  .11

 الدهيشة،ربعة  مخيم األ بما فيها المخيماي محاف ة بيت لحمفي جميع أنحان داداي مكية عالدفع ت 

من خالل نااحاة تاضااااااااااااااحاة  هذه العداداي حققتحي  ، تمخيم العخة( ،مخيم عا دة، مخيم العرتب

 بشكل ملت م.  الشهرية الفواتيرت ت د د الد ون ال ابقة بلمشتركين لخام اإ

 ترشيد استهالك ال هربان.ت عجى المشتركين استغالل الااقة الشم ية قدر اإلمكان  اب  .12
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 (20 م( إحصائية المتغيرات الشهرية على عدد أنواع العدادات في محافظة بيت لح1ملحق )

 

                                                           
س فرع القد ملافظة اءلمشررتركين فل شررركة كهربدير رائرة احصررل خليه الباحث خلل مقابلة السرريد الياس حرب م (20)

 .23/8/2017بيت للو بتاكيخ 
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 2015يواضـــح تناقص وتزايد الديون المســـتحقة لشـــركة كهرباء القدس من كانون ثاني ( 2ملحق )

 (21 وكذلك المبيعات الشهرية والتحصيالت 2017ولنهاية تموز 

 

                                                           
يت للو باء القدس فرع برمدير رائرة المشررتركين فل شررركة كهحصررل خليه الباحث خلل مقابلة السرريد الياس حرب  (21)

 .23/8/2017بتاكيخ 
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 (: قائمة بأسماء المحكمين3ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العمل المؤهل العلمي األكاديميةالرتبة  التخصص اسم المشرف

 جامعة القدس دكتوراه  أستام دكتور اقتصاد ي أ.د محمود الاعفر 

 جامعة القدس المفتوحة دكتوراه  أستام دكتور ادارة استراتياية أ.د م اب جرار

 جامعة فج اين اجهجية دكتوراه  أ.م اعد ادارة اعمال د.عي ى سميراي 

 جامعة القدس دكتوراه  استام مشارك خدمة اجتماعية أ.د. خالد هريش

 تزارة الحكم المحجي الفج ايلي ماج تير مدرس ادارة اعمال مفرحأ.سجيمان ابو 

 تزارة التربية ت التعجيم ماج تير محاضر إحصان تابيقي أ.محمد زتاهره

 جامعة فج اين اجهجية دكتوراه  أ.م اعد مالية د.عدنان قباجة

 جامعة القدس المفتوحة دكتوراه  استام مشارك عجم اججتماع أ.د.ح ن البرميل 

 جامعة القدس المفتوحة ماج تير محاضر تاارة أ.عمر جابر

 جامعة القدس المفتوحة ماج تير مدرس ادارة اعمال .رانية بصيرأ
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 (: االستبانة بصورتها النهائية4ملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 جامعة القدس
 برنامج الماجستير في إدارة األعمال

 

 
 ن/ة المحترم/ة:حضرة المواط

 

 تحية طيبة، تبعد...

 

 بعلوان: قوم الباح  ب جران دراسة 
 

محددات تسديد األسرة الفلسطينية للمستحقات المالية الشهرية الستخدام 
 الكهرباء: حالة تطبيقية على محافظة بيت لحم

 
تملك است ماج لمتاجباي الحصول عجى درجة الماج تير في إداره األعمال، لذا 

ن حضرت م الت رم باإلجابة عجى األسئجة التي تتضملها اجستبانة المرفقة نرجو م
بدقة تموضوعية، عجماة بأن المعجوماي التي سيتم الحصول عجيها ستعامل ب رية 

 تامة تألغراض البح  العجمي فقط.
 

 "وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير"
 

الباحث: أحمد سليمان
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 يمغرافيةالقسم األول: البيانات الد
  لابق عجيك:ان تاجب ملك  بما أكمل الفراغاي   ماإلجابة الملاسبة،  عجى داخل × إشارة الرجان تضع 

A1 الجنس  A1.1                         مكرA1.2  أنإلى 

A2 العمر A2.1 30                سلة فأقلA2.2  31-40 سلة 
A2.3 41 -50              سلة A2.4  51    سلة فأكإلر 

A3 الحالة االجتماعية A3.1        متختج/ةA3.2     أعخب/عخبانA3.3  ماجق/ة 
A3.4 __________غير ملك: حدد 

A4 المؤهل العلمي A4.1          انوي A4.2       دبجومA4.3  بكالوريوس 
A4.4     ماج تير فأعجىA4.5  __________ غير ملك: حدد 

A5 سكنمكان ال A5.1      ______ مخيم: حددA5.2  _____ قرية  بجدة(: حدد 
A5.3 ______ مد لة: حدد 

A6 طبيعة السكن  A6.1            مجكA6.2  إ اار 

A7 مساحة المنزل A7.1 100        متر مربع فأقلA7.2  101 – 150    متر مربع
A7.3   151 – 200    متر مربعA7.4 201 ع فأكإلرمتر مرب 

A8 عدد أفراد األسرة A8.1 4        فأقلA8.2  5 – 7     أفرادA8.3   8 فأكإلر 

A9 المعيل داخل األسرة A9.1          األبA9.2               األمA9.3  كالهما  
A9.4           ________ غير ملك: حدد 

A10 طبيعة العمل 
A10.1        عاطل عن العملA10.2            عامل 
A10.3    موش  قااع خانA10.4    موش  قااع عام موش

 غير ملك: حدد ______________ A10.5حكومة(     

A11 دخل معيل األسرة 
A11.1 1400    شيكل فأقلA11.2   شيكل 2500ت 1401بين 
A11.3 شيكل 3500ت 2501بينA11.4  4500ت 3501بين   

 شيكل فأكإلر A11.5  4501شيكل        

A12 
عدد أفراد األســرة الذين يدرســون 

 في المدارس 
A12.1                ج أحدA12.2   3 – 1من         A12.3 

 4 فأكإلر 
A13 المدرسة التي يدرس بها األبناء A13.1       حكومةA13.2         تكالةA13.3  خاصة 

A14 
عدد أفراد األســرة الذين يدرســون 

 جامعاتفي ال
A14.1                      ج أحدA14.2  تاحد فقط 

A14.3                   ا لان فقط A14.4  3 فأكإلر 

A15 
نوع عداد الكهرباء المســـــــــتخدم 

 من قبل المشترك

A15.1     )عداد عادي  الل ام القد مA15.2   عداد م بق الدفع 
A15.3  م بقراءة حجم االستهالك الشهري وتقدير هو العداد الذي يقو )العداد الذكي

قيمته عن بعد، كما يمكن ان يقوم بقطع الكهرباء عن المشترك الكترونيا في حالة عدم 
)سرقة التيار الكهربائي( وذلك من خالل مقر شركة  التسديد او االعتداء على الخدمة

 .(الكهرباء في بيت لحم
A15.4 __________ غير ملك: حدد نوع العداد 
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 القسم الثاني: اختر اإلجابة التي تمثل وجهة نظرك فيما يلي
B1  فاتورة كهرباء قمت بتسديدها ؟اخر ما هي قيمة 

B1.1  شيكل 200أقل من  B1.2  شيكل 300 – 201من 
B1.3  شيكل 400 – 301من  B1.4  شيكل 500 – 401من 
B1.5 501  شيكل  فما فوق   

B2  ؟لكهرباءتقوم بتسديد فاتورة اكيف 

 B2.1                                            .ت ددها بشكل ملت م تفي تقتها مهما كانت قيمتها باستمرار
B2.2  غير ملت م  علدما تتوفر قيمة الفاتورة(ت ددها بشكل       .                                B2.3 

                                                                            ت ددها عجى اق اط.                         
B2.4   تقوم بت د دها تتتركها تتراكم لحين التهد د بقاع التيار ال هربائي من قبل الشركة.ج   

B3 هل في ذمتك ديون لشركة الكهرباء؟ 

B3.1 نعم B3.2 ج  
B4 ؟ إذا كان جوابك )نعم( فما قيمتها 

B4.1  شيكل 500أقل من  B4.2  شيكل 1500 – 501من 
B4.3  شيكل 2500 – 1501من  B4.4  شيكل 3500 – 2501من 
B4.5  شيكل 4500 – 3501من  B4.6 4501  فما فوق 

 
 القسم الثالث: وضح عدد األجهزة الكهربائية المتوفرة لديكم في المنزل؟

 صص، مع تضع قيمة العدد باانب كل أداة فيما  جي:في المكان المخ ×( الرجان تضع إشارة 

 
 
 

 العدد ال نعم األداة الرقم

C1  تلفا    

C2 حاسلب    

C3 فرن كهربائل    

C4 غسالة ملبس    

C5 جلية    

C6 )سخان مائل كهربائل )بليلر    

C7 مالاة    

C8 مروحة كهربائية    

C9 جها  مايارويف    

C10 خلط    

C11 مايف هلائل كهربائل    

C12 ثلجة    

C13 إبريق ماء كهربائل    

C14 )مدفئة كهربائية )صلبة    

C15 نشافة    

C16 مانسة كهربائية    
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 القسم الرابع: 
 في المربع الملاسب للجابة. ×( الرجان قرانة العباراي التالية بتمعن تتضع عالمة 

 ي تعكس مدى رضاك عن خدمة الكهرباء:أواًل: أرجو اختيار اإلجابة الت
 

 
 لكهرباء الشهرية لديك:ثانيًا: أرجو اختيار اإلجابة التي تعكس وجهة نظرك حول أسباب ارتفاع قيمة فاتورة ا

 

 
 
 
 
 
 
 

  اض  غير ر  مقبول متوسط يالع جدا  ال  ع الفقرة الرقم

D1 رضاك عن جودة الخدمة      
D2 رضاك عن سعر الخدمة      
D3 رضاك عن استمرارية الخدمة      

 الرقم
 ال يتوفر نادراً  أحياناً  دائماً  الفقرة

E1 .تقوم بتشغيل المكي  صيفاة     

E2 
مكيي  ات ( تقوم بتشااااااااااغيل التدفئة التي تعمل بال هربان شااااااااااتان

 .صوبة(
    

E3 
     تقوم بتشغيل ال خان المائي البويجر( خالل فصل الشتان.

E4 
نة جميعها أت بعضااااة ملها حتى علد تترك أضاااوان الملخل مضاااا

 مغادرة الملخل.
    

E5 .أقوم بتشغيل التجفاز ل اعاي طويجة خالل اليوم     

E6 
تترك األجهخة ال هربااائيااة موصااااااااااااااولااة بااال هربااان في حااالااة عاادم 

 اجستخدام.
    

E7 
تجود خجاااااال مت رر في التيااااااار ال هربااااااائي أت أحااااااد األجهخة 

 من استهالك ال هربان.ال هربائية في الملخل  خيد 
    



122 
 

ثالثًا: باعتقادك ما هو الســبب وراء عدم قدرة المشــتركين على تســديد )فاتورة ومســتحقات الكهرباء( الشــهرية بشــكل 
 جزئي أو كلي:

 

رابعًا: باعتقادك ما هو الســـبب وراء عدم رغبة المشـــتركين في تســـديد )فاتورة ومســـتحقات الكهرباء( الشـــهرية بشـــكل 
 جزئي أو كلي:

 الفقرات الرقم

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة  
ق ب

مواف
ير 

غ
 

F1 دخل.ارتفاع قيمة فاتورة ال هربان مقارنة مع ال      
F2  .غالن المعيشة تارتفاع أسعار الحاجاي األساسية      

F3 
قجة اإلعاناي المملوحة من قبل الدتلة لم اااعدة األساار الفقيرة  في 

 ت د د م تحقاي تفواتير ال هربان.
     

F4 .تخامن تصول فاتورة ال هربان مع فاتورة المياه تاجتصاجي تغيرها      
F5  الد ون الم تحقة عجى األسرة.ارتفاع قيمة      
F6 .رفي شركة ال هربان في بعي األحيان جدتلة الد ون ال ابقة      
F7 .عدم تصول الفواتير في مواعيد ملاسبة      
F8 .)ارتفاع معدجي التعال عن العمل  عدم اجنت ام      
F9 .زيادة عدد أفراد األسرة  خيد من استهالك ال هربان      

F10 أسر ت/أت استشهاد معيل األسرة.      

 الفقرات الرقم

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة  
ق ب

مواف
ير 

غ
 

G1 اجستهالكية. زيادة معدل إنفاق األسرة عجى ال جع      
G2 .عدم ماالبة شركة ال هربان لد ونها بشكل جدي      

G3 
ال ااااااااااااااعي الى مواكبااة التاور الت لولوجي ت الااذي ادى الى زيااادة 

 استهالك ال هربان.
     

G4 .غياب القوانين تالتشريعاي الرادعة      

G5 
صاااااادتر تعود ت تعهد من جهاي سااااااياد ة بت ااااااد د فواتير ال هربان 

 .عن سكان المخيمايالم تحقة 
     

G6 
نمو اتااهاي في الماتمع الفج ااااااااااااايلي بشااااااااااااأن الحصااااااااااااول عجى 

 خدماي ال هربان دتن مقابل.
     



123 
 

 
خامســًا: اختر اإلجابة التي تمثل وجهة نظرك حول الطريقة التي تقترح أن تتبناها شــركة الكهرباء لتشــجيعك 

 :على تسديد فاتورة الكهرباء الشهرية

 
 
 
 

 الفقرات الرقم

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة  
ق ب

مواف
ير 

غ
 

G7 
ضاااااااااع  حس المواطلة لدى األسااااااااار الفج اااااااااايلية تد ر عجى قرار 

 .ت د د فاتورة ال هربان
     

G8 
الواسااااة تالمح اااوبية تشااااع بعي األسااار عجى عدم ت اااد د فاتورة 

 ال هربان.
     

G9 
تشاع بعي  اجعتدان عجى خدمة ال هربان  سرقة التيار ال هربان(

 األسر عجى عدم ت د د فاتورة ال هربان.
     

G10 .تعخز  قافة الالمباجة ف رة عدم الرغبة في ت د د فاتورة ال هربان      

 الفقرات الرقم

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

فق 
موا

ير 
غ

شدة  
ق ب

مواف
ير 

غ
 

H1 .خصم الفوائد المترتبة عجى الد ون      
H2 جخن من الد ون ال ابقة. إعفانك من      
H3 .تق يط الد ون      
H4 .ملح ت تقد م بعي اجمتيازاي ت المكافآي لألسر المجتخمة بالدفع      

H5 .تخفيي تعرفة اسعار ال هربان      
H6 .تحويل العداداي العاد ة إلى عداداي م بقة الدفع      
H7 ة.تحويل العداداي العاد ة إلى عداداي مكي      
H8  ربط برانة الذمة لجمشااااااتركين بضاااااارترة ت ااااااد د الم ااااااتحقاي المالية

 لشركة ال هربان.
     

H9 .قاع ال هربان لحين ت د د فاتورة ال هربان      
H10  الم تحقاي الماليةالجاون الى القانون ت القضان لتحصيل.      
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وســـائل واآلليات التي تراها مناســـبة لترشـــيد اســـتهالك الطاقة اختر اإلجابة التي تمثل وجهة نظرك حول ال ســـادســـًا:
 :المشتركينالقدرة على تسديد الديون المستحقة على ئية مما يساعد في تعزيز الرغبة و الكهربا

 

 
 .ضروريةو : أرجو إضافة أية مالحظات أخرى تراها مناسبة سابعاً 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 مع خالص الشكر والتقدير
 

 الفقرات الرقم

دة
ش

 ب
ق

اف
و
م

 

ق
اف

و
م

 

يد
حا

م
فق 

موا
ير 

غ
شدة  

ق ب
مواف

ير 
غ

 

I1 موفرة لجااقة استبدال األجهخة ال هربائية القد مة بأجهخة حد إلة.      
I2 األجهخة غير الضرترية. اجستغلان عن      
I3 .استعمال األجهخة ال هربائية علد الحاجة فقط      
I4  اساااااااااتخدام مصاااااااااابيح اجضاااااااااانة الموفرة  لجااقة مإلل مصاااااااااابيح

 تغيرها. LEDالفجورتسلت ت مصابيح 
     

I5 اقةالا خجق سجوك لدى أفراد األسرة حول أهمية توفير.      
I6  التوجه نحو اسااااااااااتخدام عداد ال هربان م اااااااااابق الدفع لتل يم كمية

 اجستهالك ت تقجيل الت الي .
     

I7  الذكي الذي  وفر لجمشااااااترك التوجه نحو اسااااااتخدام عداد ال هربان
 .امكانية مراقبه ت ضبط بياناي اجستهالك

     

I8 شااااااااام اااااااااية، طاقة التوجه نحو اساااااااااتخدام الااقة البد جة  الااقة ال
 الرياح(.

     

I9  اسااااتغالل الااقة الشاااام ااااية في ت ااااخين المياه بدجة من اسااااتخدام
 األجهخة ال هربائية كالبويجر.

     

I10 
اساااااااتخدام الااقة البد جة  كالخشاااااااب تالخيت، تجفت الخيتون( في 

 التدفئة بدجة من استخدام الصوباي ال هربائية.
     

I11 
ار ال هربائي تاألجهخة ال هربائية لضااااااامان التأكد من ساااااااالمة التي

 عدم تجود اي خجل ات ت ريب لج هربان  خيد من اجستهالك.
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 ( جداول التحليل5ملحق )

 :ارتباط المحاور الستة بالدرجة الكلية لجميع الفقراتقيم معامالت  أ(-2.4) جدول

 

 .لألداة جميع المحاتر كانت قوية اجرتباط مما  دل عجى اجت اق الداخجي  أنأشهري اللتائج 

 :ارتباط المحاور الستة بالدرجة الكلية لجميع الفقراتقيم معامالت  ب(-2.4) جدول

 مستوى الداللة االرتباط معامل المحور
 000. 306. مدى رضا المشترك عن خدمة ال هربان

 000. 310. أسباب ارتفاع قيمة فاتورة ال هربان الشهرية
عدم قدرة المشاااااااااتركين عجى ت اااااااااد د  فاتورة تم اااااااااتحقاي ال هربان( 

 الشهرية بشكل جخئي أت كجي
.561 .000 

قاي ال هربان( عدم رغبة المشااااااااتركين عجى ت ااااااااد د  فاتورة تم ااااااااتح
 الشهرية بشكل جخئي أت كجي

.737 .000 

حول الاريقااة التي تقترح أن تتبلاااهااا شااااااااااااااركااة ال هربااان لتشااااااااااااااايع 
 المشترك عجى ت د د فاتورة ال هربان الشهرية

.687 .000 

الوسائل تاآللياي الملاسبة لجتقجيل من استهالك الااقة ال هربائي 
 المشتركينتت اعد في ت د د الد ون الم تحقة عجى 

.683 .000 

 م توى الدجلة معامل اجرتباط الفقرة
 0.000 0.218 رضاك عن جودة الخدمة

 0.000 0.257 ك عن سعر الخدمةرضا
 0.000 0.216 رضاك عن استمرارية الخدمة
 0.000 0.2 تقوم بتشغيل المكي  صيفاة.

 0.000 0.207 تقوم بتشغيل التدفئة التي تعمل بال هربان شتان.
 0.001 0.158 تقوم بتشغيل ال خان المائي البويجر( خالل فصل الشتان.

 0.000 0.167 ها حتى علد مغادرة الملخل.تترك أضوان الملخل مضانة جميع
 0.009 0.119 عجى مدار ال اعة. مضان    تترك التجفاز

تترك األجهخة ال هرباااائياااة موصااااااااااااااولاااة باااال هرباااان في حاااالاااة عااادم 
 اجستخدام.

0.148 0.002 

 0.000 0.176 ارتفاع قيمة فاتورة ال هربان مقارنة مع الدخل.
 0.000 0.19 اي األساسية. غالن المعيشة تارتفاع أسعار الحاج

قجة اإلعاناي المملوحة من قبل الدتلة لم اعدة األسر الفقيرة  في 
 ت د د م تحقاي تفواتير ال هربان.

0.272 0.000 
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 م توى الدجلة معامل اجرتباط الفقرة
تخامن تصااااااااااااااول فاتورة ال هربان مع فاتورة المياه تاجتصااااااااااااااااجي 

 0.000 0.325 تغيرها.

 0.000 0.328 ة الد ون الم تحقة عجى األسرة.ارتفاع قيم
 0.000 0.411 رفي شركة ال هربان في بعي األحيان جدتلة الد ون ال ابقة.

 0.000 0.297 عدم تصول الفواتير في مواعيد ملاسبة.
 0.000 0.323 ارتفاع معدجي التعال عن العمل  عدم اجنت ام(.

 0.000 0.27 ك ال هربان.زيادة عدد أفراد األسرة  خيد من استهال
 0.000 0.469 .أسر ت/أت استشهاد معيل األسرة

 0.000 0.349 زيادة معدل إنفاق األسرة عجى ال جع اجستهالكية.
 0.000 0.381 عدم ماالبة شركة ال هربان لد ونها بشكل جدي.

زيااادة  إلى أدىمواكبااة التاور الت لولوجي ت الااذي  إلىال ااااااااااااااعي 
 استهالك ال هربان.

0.407 0.000 

 0.000 0.485 غياب القوانين تالتشريعاي الرادعة.
صااااادتر تعود ت تعهد من جهاي ساااااياد ة بت اااااد د فواتير ال هربان 

 .عن سكان المخيمايالم تحقة 
0.487 0.000 

نمو اتااهاي في الماتمع الفج اااااااااااايلي بشاااااااااااأن الحصاااااااااااول عجى 
 خدماي ال هربان دتن مقابل.

0.447 0.000 

طلة لدى األساااااااار الفج ااااااااايلية تد ر عجى قرار ضااااااااع  حس الموا
 ت د د فاتورة ال هربان.

0.504 0.000 

الواساااة تالمح ااوبية تشاااع بعي األساار عجى عدم ت ااد د فاتورة 
 0.000 0.334 ال هربان.

تشاااااااااااااااع  اجعتدان عجى خدمة ال هربان  ساااااااااااااارقة التيار ال هربان(
 بعي األسر عجى عدم ت د د فاتورة ال هربان.

0.321 0.000 

 0.000 0.486 تعخز  قافة الالمباجة ف رة عدم الرغبة في ت د د فاتورة ال هربان.
 0.000 0.47 خصم الفوائد المترتبة عجى الد ون.

 0.000 0.275 إعفانك من جخن من الد ون ال ابقة.
 0.000 0.327 تق يط الد ون.

 0.000 0.403 دفع.تالمكافآي لألسر المجتخمة بال اجمتيازايملح ت تقد م بعي 
 0.000 0.281 ال هربان. أسعارتخفيي تعرفة 

 0.000 0.289 تحويل العداداي العاد ة إلى عداداي م بقة الدفع.
 0.000 0.399 تحويل العداداي العاد ة إلى عداداي مكية.

ربط برانة الذمة لجمشاااااتركين بضااااارترة ت اااااد د الم اااااتحقاي المالية 
 0.000 0.433 لشركة ال هربان.
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 لةالدججميع الفقراي كانت قوية اجرتباط بالدرجة ال جية حي  كانت قيمة م ااااااااااااااتوى  أن بين الادتل 

 .لألداة تتدل عجى ات اق داخجي قوي  إحصائياة تهي دالة  (5% لاميع الفقراي دالة عن قيمة 

 

 

 

 

 م توى الدجلة معامل اجرتباط الفقرة
 0.000 0.493 قاع ال هربان لحين ت د د فاتورة ال هربان.

 0.000 0.354 .الم تحقاي الماليةالقانون ت القضان لتحصيل  إلىالجاون 
 0.000 0.411 استبدال األجهخة ال هربائية القد مة بأجهخة حد إلة موفرة لجااقة.

 0.000 0.468 غير الضرترية.اجستغلان عن األجهخة 
 0.000 0.337 استعمال األجهخة ال هربائية علد الحاجة فقط.

الموفرة  لجااقة مإلل مصااااااااااابيح  اإلضااااااااااانةاسااااااااااتخدام مصااااااااااابيح 
 تغيرها. LEDالفجورتسلت ت مصابيح 

0.326 0.000 

 0.000 0.389 خجق سجوك لدى أفراد األسرة حول أهمية توفير الااقة.
دام عداد ال هربان م اااااااااااابق الدفع لتل يم كمية التوجه نحو اسااااااااااااتخ

 اجستهالك ت تقجيل الت الي .
0.392 0.000 

الذكي الذي  وفر لجمشااااااااترك التوجه نحو اسااااااااتخدام عداد ال هربان 
 .مراقبه ت ضبط بياناي اجستهالك إمكانية

0.397 0.000 

التوجه نحو اسااااااااااتخدام الااقة البد جة  الااقة الشاااااااااام ااااااااااية، طاقة 
 الرياح(.

0.448 0.000 

اساااااتغالل الااقة الشااااام اااااية في ت اااااخين المياه بدجة من اساااااتخدام 
 األجهخة ال هربائية كالبويجر.

0.363 0.000 

اساااااااااتخدام الااقة البد جة  كالخشاااااااااب تالخيت، تجفت الخيتون( في 
 التدفئة بدجة من استخدام الصوباي ال هربائية.

0.396 0.000 

ي تاألجهخة ال هربائية لضااااااااامان التأكد من ساااااااااالمة التيار ال هربائ
 ت ريب لج هربان  خيد من اجستهالك. أتخجل  أيعدم تجود 

0.387 0.000 

 0.000 0.448 استبدال األجهخة ال هربائية القد مة بأجهخة حد إلة موفرة لجااقة.
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 االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا (3.4) جدول

 معامل الثبات عدد الفقرات المحور
 0.623 3 مدى رضا المشترك عن خدمة ال هربان.

 0.596 7 ربان الشهريةأسباب ارتفاع قيمة فاتورة ال ه
عدم قدرة المشتركين عجى ت د د  فاتورة تم تحقاي ال هربان( الشهرية 

 بشكل جخئي أت كجي
10 0.774 

عدم رغبة المشاااااااااااتركين عجى ت اااااااااااد د  فاتورة تم اااااااااااتحقاي ال هربان( 
 0.784 10 الشهرية بشكل جخئي أت كجي

يع المشاااترك حول الاريقة التي تقترح أن تتبلاها شاااركة ال هربان لتشاااا
 عجى ت د د فاتورة ال هربان الشهرية

10 0.723 

الوسائل تاآللياي الملاسبة لجتقجيل من استهالك الااقة ال هربائي 
 تت اعد في ت د د الد ون الم تحقة عجى المشتركين

11 0.793 

 0.844 51 الدرجة الكلية 
 
 

تفاوت بين درجة الرضـــا عن خدمة ( اختبار شـــيفيه للمقارنات البعدية يوضـــح مقدار ال19.4جدول )

 الكهرباء تبعًا لمتغير مكان السكن

 مد لة بجدة   قرية ( مخيم 
    مخيم

   *55969.- بجده   قرية (
  04297.- *60266.- مد لة

 

 

( اختبار شـــــيفيه للمقارنات البعدية يوضـــــح مقدار التفاوت وراء قدرة المشـــــتركين في 20.4جدول )

 ء تبعًا لمتغير مكان السكنتسديد فواتير الكهربا

 مد لة بجدة   قرية ( مخيم 
    مخيم

   13611. بجده   قرية (

 *22457. مد لة
.08847 
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( اختبار شـــــيفيه للمقارنات البعدية يوضـــــح مقدار التفاوت وراء قدرة المشـــــتركين في 21.4جدول )

 تسديد فواتير الكهرباء تبعًا لمتغير مساحة المنزل

 

عدم قدرة المشتركين في  ( اختبار شيفيه للمقارنات البعدية يوضح مقدار التفاوت وراء22.4جدول )

 تسديد فواتير الكهرباء تبعًا لمتغير طبيعة العمل

 

( اختبار شـــــيفيه للمقارنات البعدية يوضـــــح مقدار التفاوت وراء قدرة المشـــــتركين في 23.4جدول )

 تسديد فواتير الكهرباء تبعًا لمتغير نوع العداد المستخدم من قبل المشتركين

 
 –عداد عادي 

 قد م
عداد م بق 

 الدفع
 عداد مكي

    قد م -عداد عادي 
   05367.- عداد م بق الدفع

  *05905. 00538. عداد مكي
 

 

 
 متر مربع 100

 فاقل
متر  101-150
 مربع

متر  151-200
 مربع

متر مربع  201
 فاكإلر

     متر مربع فاقل 100
    03525. متر مربع 101-150
   14703. *18229. متر مربع 151-200

  13391.- 01312. 04838. متر مربع فاكإلر 201

 
عاطل عن 

 العمل
 عامل

موش  قااع 
 خان

موش  قااع 
 عام حكومة

 غير ملك

      عاطل عن العمل
     29252.- عامل

    03923.- *33175.- موش  قااع خان
   03458. 00465.- 29717.- موش  قااع عام حكومة

  13487. 16945. 13022. 16230.- ملكغير 
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( اختبار شـــــيفيه للمقارنات البعدية يوضـــــح مقدار التفاوت وراء رغبة المشـــــتركين في 24.4جدول )

 تسديد فواتير الكهرباء تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

 غير ملك ماج تير فأعجى بكالوريوس دبجوم  انوي  
       انوي 
     05599.- دبجوم

    08609. 03010. بكالوريوس
   14156.- 05547.- 11146.- ماج تير فأعجى

  *32407. 18251. 26860. 21262. غير ملك
 

( اختبار شـــــيفيه للمقارنات البعدية يوضـــــح مقدار التفاوت وراء رغبة المشـــــتركين في 25.4جدول )

 .ي يدرس بها األبناءتسديد فواتير الكهرباء تبعًا لمتغير نوع المدرسة الت

 خاصة تكالة حكومة 
    حكومة
   *32626. تكالة
  *52811.- *20185.- خاصة

 

نحو الطرق المناســــبة التي ( اختبار شــــيفيه للمقارنات البعدية يوضــــح مقدار التفاوت 26.4جدول )

 الة االجتماعيةتبعًا لمتغير الح يجب على شركة الكهرباء أن تتبناها لزيادة تسديد فاتورة الكهرباء

 غير ملك ماجق اعخب متختج 
     متختج
    03389.- اعخب
   14361.- *17750.- ماجق

  02750. 11611.- 15000.- غير ملك
 

 

 

 

 

 



131 
 

نحو الطرق المناســــبة التي ( اختبار شــــيفيه للمقارنات البعدية يوضــــح مقدار التفاوت 27.4جدول )

 تبعًا لمتغير المعيل داخل األسرة دة تسديد فاتورة الكهرباءيجب على شركة الكهرباء أن تتبناها لزيا

 غير ملك كالهما األم األب 
     األب
    07889. األم

   33476.- *25587.- كالهما
  11589. 21887.- 13998.- غير ملك

 

 

ة نحو محددات تســديد األســر ( اختبار شــيفيه للمقارنات البعدية يوضــح مقدار التفاوت 28.4جدول )

 تبعًا لمتغير مكان السكن الفلسطينية مقابل استخدام الكهرباء

 مد لة بجدة   قرية ( مخيم 
    مخيم

   *09669.- بجده   قرية (
  02232. *07437.- مد لة

 

نحو محددات تســديد األســرة ( اختبار شــيفيه للمقارنات البعدية يوضــح مقدار التفاوت 29.4جدول )

 تبعًا لمتغير طبيعة العمل م الكهرباءالفلسطينية مقابل استخدا

عاطل عن  
موش  قااع  عامل العمل

 خان
موش  قااع 
 غير ملك عام حكومة

      عاطل عن العمل
     08709.- عامل

    04568.- *13277.- موش  قااع خان
   00432.- 05000.- *13709.- موش  قااع عام حكومة

  13047. 12616. 08048. 00661.- غير ملك
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نحو محددات تســديد األســرة ( اختبار شــيفيه للمقارنات البعدية يوضــح مقدار التفاوت 30.4جدول )

 تبعًا لمتغير المدرسة التي يدرس بها األبناء الفلسطينية مقابل استخدام الكهرباء

 خاصة تكالة حكومة 
    حكومة
   11889. تكالة
  *22238.- 10349.- خاصة

 

نحو محددات تســديد األســرة ار شــيفيه للمقارنات البعدية يوضــح مقدار التفاوت ( اختب31.4جدول )

 تبعًا لمتغير نوع العداد المستخدم من قبل المشتركين  الفلسطينية مقابل استخدام الكهرباء

 
 -عداد عادي 

 قد م
عداد م بق 

 الدفع
 عداد مكي

    قد م -عداد عادي 
   *10722.- عداد م بق الدفع

  03662. 07059.- عداد مكي
  


