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  اإلهداء 
  

  إلى أعظم الناس و أشرفهم الذين قدموا وضحوا فمضوا شهداء 
  

  كنت  إلى والدي العزيزين اللذين لوالهم ما
  

  نت لي خير سند إلى زوجتي الغالية التي كا
  

  أهدي عملي هذا .... .إلى مجد و مجدل وسارة
  

يف فؤاد صالح أبو س



 أ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إقرار
 

 الخاصـة  أبحاثي نتيجة وأنها الماجستير درجة لنيل القدس لجامعة قدمت أنها الرسالة هذه مقدم أنا أقر

 ألي لنيـل درجـة   يقدم لم منها جزء أي أو الرسالة هذه وأن ورد، حيثما له اإلشارة تمت ما باستثناء

  .معهد أو جامعة
  
 

  :....................التوقيع
  
  أبو سيفمصلح ؤاد صالح ف
 

  .................:التاريخ 



  ب 

   :شكر وعرفان
  

   .النور حيز إلى الدراسة هذه إبراز في  أو مساعدة جهدالي  قدم من كل إلى
  

معهد التنمية المستدامة والى  ودوائرها كلياتها فةوكا بإدارتها ممثلة القدس جامعة ،الحبيبة جامعتي إلى
   .ومساعدة عون من ويقدمونه قدموه لما
  

   الرسالة هذه إعداد فترة طوال لي وتوجيه جهد من بذله لما سهيل سلطان .د الفاضل أستاذي إلى
 

عزام . ياسر شاهين ود. محمد شاهين ود. ماهر المحروق ود. د  وزياد قنام.د األفاضل األساتذة إلى
 التحليـل  فـي  للمساهمة اإلحمر رائد .أ وإلى .المختلفة االستبانات تحكيم في جهد من بذلوه صالح لما
  .الدراسة هذه خالل المجموعة للبيانات اإلحصائي

  
الى كافة المزارعين في الضفة الغربية على حسن تعـاونهم، وتعيئـتهم لالسـتبيان بكـل صـدق                  

  وموضوعية 
  

و مـديره العـام     اإلستاذ بشير الخيري     برئيس مجلس إدارته      الزراعي ممثال  إلى إتحاد لجان العمل   
وجميع العاملين فيه لما قدموه من معلومات ومواد و دعم طوال فترة الدراسة             المهندس خالد الهدمي    

  و المساعدة في توزيع وجمع اإلستبانة
  

  فؤاد صالح أبو سيف
 



 ج  

  التعريفات
  

ــل  اتحــاد لجــان العم
  الزراعي

م و تخـتص    1986 أهلية فلسطينية تنموية تأسـست عـام         مؤسسة  :
  بتنمية القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة

وهي المشاريع التي تنفذ من قبل إتحاد لجان العمـل الزراعـي و               :  المشروعات الصغيرة
تستهدف أسر فقيرة بهدف خلق فرص عمل و زيـادة دخـل هـذه      

يع على شكل منح غير مستردة      األسر ويقدم رأس المال لهذه المشار     
 األمريكية الوكالة(و توفر على األقل فرصة عمل جزئية أو دائمة 

  )2007 ، الخارجية للتنمية
 الـصغيرة  المشروعات

  MICRO)جدا
 دوالر  5000  مـن  أقـل  وتستثمر أشخاص 5 من أقل تشغل التي  :

  )2007 ، الخارجية للتنمية األمريكية الوكالة(أمريكي 
 الـصغيرة  المشروعات

(SMALL)   
 دوالر  15000  مـن  أقل وتستثمر أشخاص  5-15 من تشغل التي  :

  )2007 ، الخارجية للتنمية األمريكية الوكالة(أمريكي 
 المتوسطة  المشروعات

(MEDIUM  
 25000-  15000وتستثمر مـن   شخصا 25-16من  تشغل التي  :

  )2007 ، الخارجية للتنمية األمريكية الوكالة( دوالر أمريكي
هي مجموعة من المهارات التي تمكن الفرد من التكيف مع محيطه             :   المهارات الحياتية 

الذي يعيش فيه على نحو إيجابي وتجعله قدارا على التعامل بفاعلية           
  مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها 

هي عملية ديناميكية مقصودة تتم من خالل التدخل البشري بغرض            :  التنمية
تحكم وتوجيه التغير االجتماعي واالقتصادي عن طريق اسـتثمار        ال

الموارد البشرية ودعم العالقات بين األفراد وجماعـات المجتمـع          
 وذلـك مـن   ،لدرجة تسمح لها باالستخدام األفضل للموارد المتاحة    

  )1995 ،خاطر(  خالل المشاركة لتحقيق األهداف المجتمعية
موارد الطبيعية والبيئية مع ضرورة الحفاظ عليها ليتسنى        استغالل ال   :  التنمية المستدامة

  )1995 ،خاطر(  منهااالستفادةلألجيال القادمة 
مؤسسة تنموية تعمل على تشجيع ودعـم الـشباب المبـادر مـن               :  تكنولوجية حاضنات

أصحاب األفكار اإلبداعية والذين ال يملكون المـوارد الماليـة أو           
الجمعيـة العلميـة    ( هم وأفكـارهم  الخبرة العالية لتحقيق مـشاريع    

  )2003،السورية للمعلوماتية
 مـن  حرمانـه التي تسبب  ،االقتصادي الهيكل في التشوهمن  حالة  :  الهيكلية التشوهات



 د  

حاجـات    تلبيـة  عـن  قاصرا جعله مما والخدمي الصناعي التنوع
  )2008،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني(المحلية لسوق



 ه  

  المختصرات
  

 United State Agency of  :  ة التنمية األمريكية وكال
International Development  

:  USAID  

 Union Of Agriculural Work  :   إتحاد لجان العمل الزراعي 
Committees  

 :  UAWC 

 . Strength , Weakness  :  التحليل الرباعي 
Opportunities , Threats 

:  SWOT  

 Catholic Relief Services :  CRS  :  جمعية اإلغاثة الكاثولكية 

 Non-governmental  :  المنظمات غير الحكومية 
Organizations 

:  NGOs  

مؤتمر األمم المتحـدة للبيئـة      
  والتنمية

:  United Nations Conference on 
Environment and 
Development 

:  UNCED 

بلدان منظمة التعاون والتنميـة     
  االقتصادية

:  Countries of the Organization 
for Economic Cooperation 
and Development 

:  OCDE 

  



 و  

  ملخص الدراسة
  

 و شهر تمـوز مـن العـام         2009الدراسة في الفترة الواقعة بين شهر أذار من العام          تم انجاز هذه    
 ومثل فيها المزارعين المستفيدين من برامج و مشاريع اإلتحاد في الضفة الغربية  مجتمـع              . 2010

من حجم  % 10 مبحوث يمثلون    100وبواقع  ) طبقية قصدية   (  أما عينة الدراسة فجاءت      .المبحوثين
الدور التي تلعبه المشاريع الصغيرة المقدمـة مـن قبـل      على  رف  وقد هدفت الدراسة للتع   . المجتمع

تحـسين الظـروف اإلقتـصادية و اإلجتماعيـة         إتحاد لجان العمل الزراعي في الضفة الغربية في         
ومن المتوقع ان تمثل هذه الدراسة اساسـا علميـا،          .  من وجهة نظر المستفيدين    لمهارات الحياتية وا

وقـد   .تستند اليه المؤسسات الرسمية واالهلية في تعاملها المستقبلي مع قضية المشاريع الـضغيرة            
لى اسـئلة  وتم جمع المعلومات والبيانات واالجابة ع . ستخدم في إنجاز هذه الدراسة المنهج الوصفي      ُأ

 فقـرة   72 األدبيات السابقة ومعالجتها بالنقد والتحليل، وتصميم استبيان تكون من           بمراجعةالدراسة  
وتم تحليـل ومعالجـة مخرجـات االسـتبيان إحـصائياً           كما  . موزعة على خمسة مجاالت رئيسية    

  .) (SPSSوعرضها بواسطة الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
  

، فيما مثلـت االنـاث      %73.2ءت بان غالبية المبحوثين هم من الذكور بواقع         أهم نتائج الدراسة جا   
 يليهـا حملـة الـشهادة الثانويـة          ،منهم من حملة الشهادة اإلعدادية     %) 28.9(وان  . فقط% 26.8

وان معظم المبحوثين تجاوزت اعمارهم اإلربعين عاما، كذلك بينت نتائج الدراسة ان              %).  24.7(
في حين أحتلت األرامل المرتبة     % ) 81.4(ن المبحوثين هم من المتزوجين بنسبة       الغالبية الكبرى م  

وان الغالبية الكبرى من المبحوثين هم من أصحاب الخبـرة العاليـة فـي          % ) 10.3(الثانية بنسبة   
 أما حول مدى اإلعتماد على الزراعة كمصدر دخل فقد جاءت النتيجة            ،% ) 35.1(الزراعة  بنسبة    

منهم لديهم  % )  32(ن  يعتمدون على الزراعة بشكل كامل وا     %) 68( لمبحوثين وبنسبة   أن غالبية ا  
  .أعمال أخرى

  
مـساهمت   النتـائج    حيث بينـت     ، لمشاريع اإلتحاد الصغيرة     اقتصاديأظهرت نتايج الدراسة دورا إ    

لـدى  % 20-%0  تـراوح بـين    المشاريع الصغيرة المقدمة من اإلتحاد في دخل المبحوثين بمعدل        
من الدخل الكلي للمبحوثين لـدى      % 40-%21 في حين شكلت نسبة المساهمة       ،منهم  % 40الي  حو

وهذا مؤشر هام لمدى مساهمة هذه المشاريع المقدمة من قبل اإلتحاد في زيادة دخل اإلسر               % 35.1
كذلك بينت النتائج أن هذه المشاريع ساهمت في زيادة فرص العمل الدائمـة و المؤقتـه      ،المستهدفة  

 التي يقدمها اإلتحاد    للمشاريع الصغيرة    اجتماعيضا أظهرت نتايج الدراسة دورا إ     وأي .ى المبحوثين لد
فظهر إهتمـا كبيـر مـن قبـل         على الصعيد اإلجتماعي    وجود دورا مهما لهذه المشاريع      فقد بينت   



 ز  

لك كـذ المبحوثين باألنشطة التي تنفذها المؤسسة حيث يزيد التفاعل اإلجتماعي مع هـذه اإلنـشطة               
 بين أفراد المجتمـع  اأظهرت نتائج الدراسة دورا مهما لهذه المشاريع في محاربة البطالة و الحد منه     

فـي حـين     ، كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن هذه المشاريع أحييت القييم التعاونية لدى المبحوثين              ،
أبنـائهم كانـت    مساهمة هذه المشاريع في مساعدة المبحوثين على تـزويج          أن  نتائج الدراسة   بينت  

منخفضة في حين بينت النتائج أن هذه المشاريع ساهمت في الحد من تفت الملكية الزراعيـة علـى                
كما أظهـرت   .مع بروز تحول في نوعية العمل لدى المبحوثين نحو العمل الزراعي       سرة  ألمستوى ا 

 مـساهمة   تحيث ظهـر   ، ديدةلمشاريع الصغيرة في إكساب مهارات حياتيه ج       ل نتايج الدراسة دورا  
مهـارات االتـصال و   و   مشاريع  القدرات المستفيدين في مجال إدارة      في بناء   كبيرة لهذه المشاريع    

 ،لـدى المبحـوثين   تقليل ضغوط الحياة اليومية    مساهمة هذه المشاريع في      تكذلك برز  ،التواصل  
فيما بيـنهم   لتشبيك  مقدرة المستفيدين على ا   في حيث أظهرت النتائج مساهمة قليلة لهذه المشاريع في          

مهـارات  وهو ما ينطبق أيضا على مدى مساهمة هذه المشاريع في إكساب المبحوثين              و مع غيرهم  
   .ومهارات التفاوضمحاسبية 

 
لمشاريع الصغيرة التي ينفذها إتحـاد لجـان العمـل          بوجود دروا ل  بشكل عام بينت نتائج الدراسة      و

فـي الـضفة    للمستفيدين  اعية والمهارات الحياتية    تحسين الظروف اإلقتصادية واإلجتم   الزراعي في   
بمتوسـط    حيث برز الدور اإلجتماعي لهذه المشاريع بـشكل واضـح            ،) 2008-2000(الغربية  
المـشاريع الـصغيرة فـي    لدراسة مساهمة هذه اتاله من حيث اإلهمية حسب نتائج    ،3.49حسابي  

 الـدور   جـاء فـي حـين     % 64.8 وبنـسبة    3.24إكساب مهارات حياتية جديدة  بمتوسط حسابي        
   3.08متوسط حسابي بفي المرتبه الثالثة من حيث األهمية االقتصادي لمشاريع اإلتحاد الصغيرة 

  
واعتماد   الصغيرة المشروعات أداء لتطوير واقعية آليات وضع ومن أهم مقترحات الدراسة، ضرورة

مشاريع الصغيرة كمنهجية تنمويـة  بها  وألهمية تعميم مفهوم ال  يحتذى مسبقة كرؤية الدول تجارب
ومالذ أخيـر لألسـر    ، مصدر فهو الزراعي، بالقطاع االهتمام تناسب الحالة الفلسطينية كذلك زيادة

 و الصغيرة المشروعات متابعةالفلسطينية لبناء وإنشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل كذلك أهمية 
 االقتـصاد  في النسبية ألهميتها ،بها المتعلقة جميع النواحي تشمل مستمرة إحصائيات عمل خالل من

 وخـصائص  الفلـسطيني  االقتـصاد  مـع  يتالئم المشروعات لهذه موحد تعريف الفلسطيني و تحديد

ومنظم كـذلك ضـرورة زيـادة المبـالغ      صحيح بشكل دراستها ليتسنى فيه، ومميزات المشروعات
لمشاريع الصغيرة لتصبح صعف المبلغ     الممنوحة من قبل اإلتحاد و المؤسسات للمستفيدين أصحاب ا        

المخصص لكل أسرة األن مما يضاعف النتائج اإلقتصادية لهذه اإلسر وال بد من تخصيص صندوق               
ــبة    ــراض مناس ــشروط إق ــصغيرة ب ــشاريع ال ــل الم ــسة لتموي ــاص بالمؤس ــراض خ  .إق
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The role of small projects implemented by the Union of Agricultural 
Work Committees in enhancing the socio-economical life of beneficiates 
in West Bank (2000-2008)  
 

 
Abstract 
 
This study has been completed in the period between March 2009 and July 2010. where as  
the farmer beneficiaries from UAWC  programs and projects in the West Bank community 
respondents. The study sample came (stratified purposive) and Researched by 100، 
representing 10% of the size of the community. The study aimed to identify the role played 
by small enterprises provided by the Union of Agricultural Work Committees in the West 
Bank in bringing about enhancing the socio-economical life of beneficiates from the 
viewpoint of the beneficiaries. It is expected that this study represents a scientific basis، 
underlying the official institutions and civil in their dealings with the issue of future 
projects. Has been used in the completion of this study the descriptive approach. Been 
collecting information and data to answer the questions of the  study also reviewed 
previous literature and address criticism and analysis، and design a questionnaire of 72 
items distributed on five key aspect. Also were analyzed and treatment outcomes 
questionnaire statistically and displayed by the Statistical Package for Social Sciences، 
SPSS)). 
 
The most important results of the study was that the majority of respondents were male by 
73.2%، while females accounted for only 26.8%. were (28.9%) of them from junior high 
graduates، followed by secondary school graduates (24.7%). And that most respondents 
over the age of forty years، as well as the results of the study showed that the vast majority 
of respondents were married by (81.4%)، while second place was occupied by widows 
(10.3%) and that the vast majority of respondents were highly experienced in agriculture 
by ( 35.1%)، and about the extent of reliance on agriculture as a source of income was the 
result is that the majority of respondents، a rate (68%) rely on agriculture and fully (32%) 
of them have other jobs. 
 
The study showed the economic role of the UAWC small projects، where results showed 
the contribution of  small projects submitted by the Union in the income of the respondents 
rate ranged between 0% -20% in about 40% of them، while the percentage of contribution 
accounted for 21% -40% of the total income of the respondents 35.1% and this is an 
important indicator of the extent of the contribution of these projects submitted by the 
Union to increase the income of targeted households، as well as the results show that these 
projects have contributed to the increase in permanent jobs and temporary by the 
respondents. And also study showed the social role for small enterprises provided by the 
UAWC has shown the existence of an important role for these projects at the social level 
appeared to attention of casting large by the respondents، the activities carried out by the 
institution where more social interaction with these activities as well as the results showed 
an important role for these projects in the fight against unemployment and reduction 
among members of society، as well as the results of the study showed that these projects 
highlight the cooperative values for the respondents ،and the study shown that the project's 
contribution in supporting the  respondents to marry their children was low، while the 
results showed that these projects have contributed to the reduction of fragmentation of 
ownership at the household level and there was shifting  in the kind of the work by the 
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respondents towards agricultural work. As shown by the study a role for small enterprises 
in giving new life skills، emerged as a significant contribution to these projects in building 
the capacity of beneficiaries in project management and communication skills and 
communication، also emerged as the contribution of these projects in reducing the stress of 
daily life by the respondents، in terms of the results showed the contribution of a few of 
these projects in the ability of beneficiaries to networking among themselves and with 
others، which also applies to the contribution of these projects give the respondents 
accounting skills and negotiation skills.  
 
In general، the results of the study shown the existence of a main role for small project 
which carried out by the Union of Agricultural Work Committees in enhancing the socio-
economical life of beneficiates in the West Bank (2000-2008)، which emerged as the social 
role of these projects is clearly an average arithmetic 3.49، followed in importance by the 
results of the study the contribution of these projects small in giving new life skills 
arithmetic average of 3.24 and by 64.8% when he came in the economic role of small 
projects in the Union ranked third in importance arithmetic average of 3.08. 
 
One of the main proposals of the study، the need to develop concrete mechanisms to 
improve the performance of small enterprises and the adoption of the experiences of seeing 
the prior model to be followed and the importance of mainstreaming the concept of small 
enterprises as a methodology of development suited to the Palestinian situation as well as 
increased attention to the agricultural sector، it is the source، and a haven of last resort for 
Palestinian families to build and creation of small income-generating as well as the 
importance of follow-up small businesses and through the work of Statistics continuous 
cover all aspects related to their relative importance in the Palestinian economy and 
determine a common definition for these projects fits with the Palestinian economy and the 
characteristics and advantages of projects which، in order to study properly and orderly as 
well as the need to increase the amounts awarded by the Union and institutions of the 
beneficiaries of small entrepreneurs to become slim amount allocated for each family is 
now compounded by the economic consequences of these families must be allocated a 
special fund lending institution to finance small business lending terms appropriate. 
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  الفصل األول
______________________________________________________ 

  اإلطار العام للدراسة
  

  المقدمة  1.1
  

وعات الصغيرة تشكل عامال رئيسا في التنمية االقتصادية واالجتماعية علـى           يمكن القول أن  المشر    
المستوى العالمي عموما  والدول النامية بشكل خاص وعليه، فإن الكثير من دول العالم  تولي تلـك                  
المشروعات اهتماما كبيرا وعناية فائقة لقدرتها على تطوير القدرة اإلنتاجية وخلق فـرص العمـل               

   . حل مشاكل الفقر والبطالة و توفير مصادر دخل أو تحسين دخل موجودوالمساعدة في
  

مـن  % 90وتُعد هذه المشروعات العمود الفقري للقطاع الخاص في العالم، حيث تشكل ما يفـوق               
من القـوى   % 60 -% 50إجمالي المشروعات اإلنتاجية في هذا القطاع في العالم، وتشغل ما بين            

  ).(Hobhom، 2001)(العاملة في العالم أيضا 
  

وتزداد أهمية المشروعات الصغيرة من خالل دورها في المساهمة في النمـو االقتـصادي خـالل                
المراحل التنموية المختلفة التي تمر بها الدول، هذا باإلضافة إلى مـساهمتها فـي النـاتج المحلـي                

ت دور بطيء فـي   ونجد أن المشروعات الصغيرة تكون ذا،اإلجمالي وخلق العديد من فرص العمل     
مراحل النمو األولى لالقتصاد الوطني ألنها تشكل قاعدة االنطالقة، حيث تبدأ في مراحلها األولـى               
بصناعات وخدمات تقليدية ومن ثم تتحول إلى صناعات وخدمات متطورة، ومن ثـم تنتقـل إلـى                 

ليـة التنميـة    مرحلة النمو المتصاعد، بحيث تتفاعل الصناعات والخدمات الصغيرة ايجابيا مـع عم           
بتحولها إلى صناعات وخدمات متوسطة ومن ثم كبيرة، حيث نجد أن المشروعات الـصغيرة  فـي               
العالم مع إجراءات العولمة واالنفتاح االقتصادي وزيادة تدفقات رأس المال في اقتصاديات الـسوق              
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دور الحر نتج عنها مشروعات كبيرة الحجم نتيجة هذا التفاعل، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإن                    
المشروعات الصغيرة لم يضعف بل يتطور ويزداد أهمية حيث تلعب هذه المشروعات دوراً مهمـا               

 ومـن هنـا نالحـظ بـأن دور          ، وتوفير العديد من فـرص العمـل       تحسين الظروف المعيشية  في  
المشروعات الصغيرة و ال يضعف مع تطور االقتصاد، ولكن طبيعة المهمة التـي تؤديهـا بحيـث             

ويالحظ بأن دور المشروعات الـصغيرة فـي        . )2006 ،محروق  ( ر على أهميتها    ثيتتغير دون تأ  
االقتصاد الوطني يزداد باستمرار وبالذات في الدول النامية، ألنها إما أن تكون مكثفـة للعمالـة أو                 
ذات قدرة استيعابية كبيرة، فتوفر فرص العمل للفئات العاطلة عن العمل و تساهم في الحد من الفقر                 

  .الةو البط
  

و ال تقل المشروعات الصغيرة التي تنفذ من قبل المؤسسات األهلية الفلسطينية أهميـة مـن جميـع        
الجوانب االقتصادية و االجتماعية عما ذكر و تطفي الظروف االسـتثنائية التـي تعيـشها األسـر                 

اس تحـت  الفلسطينية أهمية أخرى لهذه المشروعات تجعلها احد األدوات الهامة في تعزيز صمود الن   
االحتالل حيث أنه ال يجوز الحديث عن المشروعات الصغيرة في فلسطين بمعزل عـن األوضـاع                

  .السياسية و االجتماعية واالقتصادية التي تعيشها فلسطين
  

الدفع الكبير من المؤسسات الدولية باتجاه هذه المشروعات من خـالل مـا             ب ويمكن  تفسير ما تقدم      
سات من أموال تشكل رأس المال لهذه المشروعات و التي تقدم علـى             تقدمه هذه المنظمات و المؤس    

شكل هبات و منح و مساعدات للشعب الفلسطيني وهذا هو الفارق بين المشروعات الـصغيرة فـي                 
العالم التي يكون رأس المال فيها مقدما من إما جهات حكومية أو بنوك أو ما شـابه علـى شـكل                     

روط المنح المقدمة للمشروعات الصغيرة فـي فلـسطين و   قروضٍ مستردة و بشروط مختلفة عن ش  
التي في معظمها تكون من أجل مكافحة الفقر و الجوع و البطالة و إيجاد فـرص عمـل و زيـادة                     

   .)2005،صوراني (الدخل و بالتالي المساهمة في إحداث تنمية مستدامة 
  

معظمها علـى أهميـة   لقد تطرقت بعض الدراسات لموضوع المشروعات الصغيرة حيث أكدت في           
هذه المشروعات و مساهمتها في التنمية االجتماعية و االقتصادية و الحد من الفقر و البطالة خاصة                
في الدول النامية و تؤكد على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص فـي هـذا المجـال الـذي يعتبـر                     

 و تعزي الكثير مـن  ،سات المشروعات الصغيرة بالنسبة له عمودا فقريا كما ذكرت الكثير من الدرا    
الدول الصناعية المتقدمة ما وصلت إليه من ازدهار و نمو اقتـصادي و تقـدم إلـى المـشروعات          

  .الصغيرة التي تشكل نسبة كبيرة من المشروعات االقتصادية  في هذه الدول
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 مـن  إن المساهمة العلمية لهذه الدراسة تكمن في مدى مقدرتها على تسليط الضوء على هذا النـوع            
المشروعات التي يقدمها إتحاد لجان العمل الزراعي ألول مرة كون ما قـدم و درس سـابقا كـان                   
لمشروعات مختلفة من حيث جهة التمويل فهنا يدور الحديث عن مشروعات يكون تمويلها منحة أو               
هبة من مؤسسات دولية عبر لجان العمل الزراعـي أو المؤسـسات الـشبيهة إلـى آالف األسـر                   

نية التي تغط في فقر و بطالة عاليتين في الوقت التي كان مصدر التمويل في المـشروعات                 الفلسطي
الصغيرة األخرى هو قروض مشروطة و بذلك فإن هذه الدراسة تأتي لتكمل جانب أخر غاب فـي                  

   .حداث التنميةإالدراسات األخرى الخاصة بالمشروعات الصغيرة و دورها في 
  

من خالل المـشروعات   اإلقتصادية و اإلجتماعية و المهارات الحياتيةتحسين األوضاع   تعتبر عملية   
الصغيرة من أولويات منظمات العمل األهلي في فلسطين و نظرا لالرتفاع المطرد في عـدد هـذه                 
المشاريع و كذلك في عدد المؤسسات األهلية التي تنفذها كان من المهم الوقوف عند ما تقدمه هـذه                  

ثرها من الناحية االجتماعية و االقتصادية على أالف األسـر الفقيـرة و             المؤسسات من مشاريع و أ    
 التي تبقي علـى كرامـة   تحسين الظروف المعيشيةمعرفة ما إذا كان ما ينفذ من مشاريع يساهم في      

الشعوب و تحفظ لألجيال القادمة حصتها في الموارد الطبيعية و بما أن القطاع الزراعي في الضفة                 
ن أهم القطاعات وأوسعها ونظرا لتوفر المساحات الواسعة من األراضي الزراعيـة     الغربية  يعتبر م   

 والتي تساهم في اعتماد الكثير من سكان الضفة على القطاع الزراعـي            ،البعلية والمروية في الضفة   
في العمل و زيادة الدخل وجاء ذلك على وجه الخصوص بعد إقامة جدار الفصل العنصري ومنـع                 

ال من الدخول إلى داخل الخط األخضر للعمل حيث لوحظ ازدياد واضح فـي عـدد             الكثير من العم  
العاملين في القطاع الزراعي من خالل إقامة مشروعات صغيره في محاولة مـن خاللهـا لتـوفير               

   . )2007 ،كرزم ( فرصة عمل أو أكثر و ذلك لمحاولة زيادة دخل هذه األسر
  

عبه المشاريع الصغيرة التي ينفـذها إتحـاد لجـان العمـل            تأتي هذه الدراسة لمعرفة الدور الذي تل      
مـن خـالل    والمهارات الحياتية للمستفيدين     تحسين الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية   الزراعي في   

المشاريع التي تقدمها إحدى أهم المؤسسات األهلية في الضفة و هي إتحاد لجان العمل الزراعي من                
   .وجهة نظر المستفيدين

  
   الدراسة  مشكلة2.1

  
بات من الواضح قيام مئات المنظمات األهلية بتنفيذ عدد كبير من المشاريع المختلفة التي تـستهدف                
األف األسر الفقيرة التي تقطعت بها السبل بعد اندالع االنتفاضة الثانية و التي كانت بالكـاد تتـدبر                  
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ي نفذت وتلك التي تحـت التنفيـذ        متطلبات الحياة اليومية قبل االنتفاضة و كانت معظم المشاريع الت         
والمهـارات   تحسين الظروف اإلقتـصادية واإلجتماعيـة     تقدم على أنها مشاريع تنموية تساهم في        

لمـشاريع ذات ديمومـة و   و توفير مصادر رزق لهذه األسر المستهدفة بحيث تكون هـذه ا     الحياتية  
لحياة و نصيبها من المصادر و      مع ضمان عدم العبث أو المس بحق األجيال القادمة في ا          استمرارية  

و بناء عليه يمكن إبراز مـشكلة الدراسـة مـن خـالل      .ت الطبيعية خاص تلك غيرالمتجددة الثروا
 ما دور المشروعات الصغيرة التي ينفذها إتحاد لجان العمل الزراعـي فـي الـضفة       :السؤال التالي 
  . من وجهة نظر المستفيدينحياتيةوالمهارات ال تحسين الظروف اإلقتصادية واإلجتماعيةالغربية في 

  
  : أهمية الدراسة3.1

  
  :كمايليتكمن أهمية هذه الدراسة في جوانب عديدة وهي 

  
  حيث تحاول الدراسة التطرق لموضوع هام يمس  في جوهرة معرفة دور مـا       :أهمية علمية 

ات تقدمة مؤسسة لجان العمل الزراعي وهي بالتالي جزء من الذي تقدمة العديد من المؤسس             
والمهارات الحياتيـة للمـستفيدن      تحسين الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية   التنموية من اجل    

وهو الموضوع الذي طرح سابقاً من زاوية واحـدة وهـي زاويـة معرفـة وبيـان اثـر                   
المشروعات الصغيرة التي يكون مصدر تمويلها يقدم على شكل قروض وليس منحة أو هبة              

صغيرة المقصودة في هذه الدراسة حيث أن رأس المال المقدم          كما هو الحال في المشاريع ال     
 هـذه الدراسـة     تـسعى عي للمستفيدين هو منحة وهبة وهو موضوع        من لجان العمل الزرا   

إلتمامه كي يصبح دور المشروعات الصغيرة التي يكون تمويلها على شكل منح وعلى شكل              
  ف الفرق في األثر بين الجانبينقروض معروفاً ومعرو

 إن المتتبع لواقع المشروعات الصغيرة التي تنفـذها المؤسـسات           :همية التطبيقية للدراسة  األ
 لهذه المشروعات ويلمس أيضا الحاجـة دائمـاً         ىاألهلية في فلسطين يلمس األهمية الكبير     

لصياغة آليات عمل جديدة تكون مبنية على أسس علمية سليمة تساعد العاملين فـي مجـال          
  .ائل وأدوات العملالتنمية على تحديد وس

   في فترة االنتفاضة الثانيـة  زمن إجراء الدراسة  حيث أن   :المرتبطة بحدود الدراسة    األهمية
و هي الفترة األصعب من نواحي كثيرة وفي وقت تزداد فيه وتيرة المشروعات الـصغيرة               

ألفـين  سواء التي يقدمها االتحاد أو تلك التي تقدمها المؤسسات المثيلة األخرى منـذ العـام         
 حيث أصبحت الحاجة إلى مثل هذه المـشروعات         ،وهي مرحلة جديدة في الحياة الفلسطينية     

اكبر في محاولة لالستجابة لبعض االحتياجات التي فرضتها الظـروف الجديـدة المتمثلـة              
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 كذلك يعتبر مكان إجـراء      ،لك من زيادة في الفقر والبطالة       باإلغالق والحصار وما رافق ذ    
 هنا الضفة الغربية التي يعاني أهلها من أوضاع اقتصادية صعبة بـسبب             ووه الدراسة هاما 

ظروف الحصار التي يفرضها االحتالل والتي تعاني أيضا من شح الموارد الطبيعية والتـي            
ازدادت بسببها أعداد المشروعات الصغيرة المقدمة آلالف األسر الفلسطينية فـي مختلـف             

مع ذلك ازدادت نسبة الفقر والبطالـة فـي مختلـف           أنحاء الضفة لكن رغم ذلك وبالتزامن       
 من هنا تأتي األهمية المكانية لهذه الدراسة فـاألرض الفلـسطينية واقعـة تحـت           ،المناطق

المجتمع الـذي    أما بالنسبة لألهمية     ،االحتالل وهو ما يفرض تحد من نوع آخر أمام التنمية         
سر تعاني من ظروف صـعبة   تتم دراسته  حيث أن ما يقدم من مشروعات صغيرة يكون أل           

خاصـة فـي     العمل األسـري  ( وقاسية فطبيعة  المجتمع الفلسطيني يميل للعمل الجماعي         
 والن ذلك يعطي أهمية إضافية للعنصر       ،المشروعات الصغيرة الخاصة التي تديرها األسرة     

يـة  البشري الذي يعتبر المكون األساسي والمحرك الرئيسي ألحداث التنمية بكل أنواعها وعل 
فان الدراسة ستعمل على تحديد أدوات تعزيز مقومات التنمية وخاصة ما يتعلـق بالعنـصر       

   .البشري

  المتابع لسير   ه وبحكم كون  للباحث حيث تمثل هذه الدراسة أهمية شخصياً        :األهمية الشخصية 
تنفيذ المشاريع في إتحاد لجان العمل الزراعي وهذا المستوى يحتاج لتحديث دائـم آلليـات               

دوات العمل من اجل تصميم برامج ومشاريع تلبي حاجة الناس المـستهدفين مـن هـذه                وأ
  .المشاريع و تحديد المشاريع التي يجب التركيز عليها و تحدث تنمية حقيقية

  
  الدراسة  مبررات4.1

 
  :منها مبررات على الدراسة هذه تستند

 
 والصعوبات عملها، وواقع ،الصغيرة التي ينفذها اإلتحاد دور المشاريع على الضوء تسليط 

 .تواجهها التي
 توضيح أهمية المشاريع الصغيرة في المساهمة في إحداث تنمية المستدامة.  
 عملهـا،  استمرارية يضمن بما وتطويرها الصغيرة، المشاريع قدرات لتعزيز وسائل إيجاد 

  .أفضل خدمات وتقديمها
 في ظل الظروف اإلقتصادية جديدة  إيجاد فرص عمل  نحو األسر الفلسطينية الفقيرة  اتجاه

  .الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني
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 أهداف الدراسة 5.1

  
اما الهـدف الـرئيس فهـو     .تتمثل أهداف الدراسة في هدف رئيس ومجموعة من االهداف الفرعية      

فـي  التعرف على دور المشاريع الصغيرة التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي في الضفة الغربية   
 اما االهداف الفرعية فتمثلـت فيمـا        .والمهارات الحياتية  تحسين الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية   

  :يأتي
  
      والمهـارات الحياتيـة     تحسين الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية   دور المشاريع الصغيرة في

، المجـال االقتـصادي    :لتي يعمل بها اإلتحـاد و كالتـالي       من خالل المجاالت ا   للمستفيدين  
 .مجال المهارات الحياتية، والمجال االجتماعيو

         تحـسين الظـروف اإلقتـصادية واإلجتماعيـة    التعرف على دور المشاريع الصغيرة فـي 
 ، الجـنس    ، العمـر    ،المستوى التعليمـي     ( :وفقا للعديد من المتغيرات   والمهارات الحياتية   

 .) توفير فرص عمل،الموقع ،خل  الد،المهنة 

    مشاريع الصغيرة من حيث أنواعها وأشكالها والجهـات الممولـة لهـا            التعرف على واقع ال
  .... ).ومعايير تنفيذها

                التعرف على آليات مساهمة هذه المشاريع في مجاالت التنمية المحتملة في دعـم مقومـات
    .وفي أضعاف معيقاتهاوالمهارات الحياتية  تحسين الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية

  
 أسئلة الدراسة  6.1

  
اما السؤال الرئيس فهـو مـا       . تتمثل أسئلة الدراسة في سؤال رئيس ومجموعة من االسئلة الفرعية         

تحسين الظروف اإلقتـصادية  دور المشروعات الصغيرة التي ينفذها إتحاد لجان العمل الزراعي في         
و المهارات  االقتصادية و االجتماعية    (من خالل المجاالت التنموية     والمهارات الحياتية    واإلجتماعية

   .؟) الحياتية 
  

  :اما االسئلة الفرعية فتمثلت فيما يأتي
  

              تحـسين الظـروف    هل يختلف دور المشاريع التي ينفذها إتحاد لجان العمل الزراعي فـي
 في الضفة الغربية وفقا لمتغيـرات الجـنس و          والمهارات الحياتية  اإلقتصادية واإلجتماعية 

   ؟العمر و المستوى التعليمي و المهنة 
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              تحـسين الظـروف    هل يختلف دور المشاريع التي ينفذها إتحاد لجان العمل الزراعي فـي
في الضفة الغربية وفقـا لمتغيـرات       للمستفيدين   والمهارات الحياتية  اإلقتصادية واإلجتماعية 

 الدخل و الموقع وعدد فرص العمل المتوفرة  ؟

  
  فرضيات الدراسة 7.1

 
  :فيما يأتيتتمثل فرضيات الدراسة 

  
           0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≤α (   في المتوسطات الحسابي

تحـسين  في دور المشاريع التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي فـي            المبحوثين   جاباتال
في الضفة الغربية من وجهـة نظـر        والمهارات الحياتية    الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية  

  .متغير الجنسالمستفيدين تعزى ل
           0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≤α (   في المتوسطات الحسابى

تحـسين  في دور المشاريع التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي فـي           ابات المبحوثين   جإل
 في الضفة الغربية من وجهـة نظـر         والمهارات الحياتية  الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية  

 .يدين  تعزى لمتغير المؤهل العلميالمستف

           0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≤α (   في المتوسطات الحسابى
تحـسين  في دور المشاريع التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي فـي            المبحوثين   جاباتال

ة من وجهـة نظـر       في الضفة الغربي   والمهارات الحياتية  الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية  
 .المستفيدين  تعزى لمتغير العمر

           0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≤α (   في المتوسطات الحسابى
تحـسين  في دور المشاريع التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي فـي            المبحوثين   جاباتال

الضفة الغربية من وجهـة نظـر        في   والمهارات الحياتية  الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية  
  فيدين  تعزى لمتغير الدخل المست

           0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≤α (   في المتوسطات الحسابى
تحـسين  في دور المشاريع التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي فـي            المبحوثين   جاباتال

 في الضفة الغربية من وجهـة نظـر         الحياتيةوالمهارات   الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية  
  ير الموقع المستفيدين  تعزى لمتغ

           0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≤α (   في المتوسطات الحسابى
تحـسين  في دور المشاريع التي ينفذها اتحاد لجان العمل الزراعي فـي            المبحوثين   جاباتال
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 في الضفة الغربية من وجهـة نظـر         والمهارات الحياتية  يةالظروف اإلقتصادية واإلجتماع  
 فرص العملتعزى ل المستفيدين  

  
  الرسالةهيكلية  8.1

  
  :جاءت الدراسة موزعة في خمسة فصول كما يأتي

  
  اإلطار العام للدراسة   الفصل األول 
   اإلطار النظري و الدراسات السابقة   الفصل الثاني
   و اإلجراءات  المنهج  الفصل الثالث
  تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها  الفصل الرابع

  الفصل الخامس

:
:
:
:
  .أهم االستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة  :
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  :الثاني الفصل
______________________________________________________ 

  اإلطار النظري و الدراسات السابقة 
  

  مقدمة 1.2

  
 تعريـف  تحديد ودولية محلية مؤسسات وتحاول الصغيرة، بالمشروعات ملحوظ عالمي هتماما هناك

 اإليمـان  من نابع االهتمام هذا .حده على اقتصادي قطاع ولكل دولة لكل المشروعات لهذه وتصنيف

 وتجعـل  إنشائها تسهل التي ومميزاتها ولخصائصهالتنمية ا في الملموسة وبمساهمتها بأهميتها الشديد

وذوي الـدخل   العـاطلين  أمـام  األبواب تفتح وألنها المجتمع فئات لجميع للدخل ومصدرا هدفًا نهام
كان هناك تبني من قبل الكثيـر مـن   َ ولهذا .المحدود و الفقراء و أصحاب األسر الممتدة و الكبيرة

تـصادية  المؤسسات المحلية و الدولية لهذا النوع من  المشاريع التي تصنف على أنهـا مـشاريع اق          
 المجـال  هذا في كبيرة تجارب الدول معظم وخاضت لها، المالئمة االقتصادية البيئة تطويرصغيرة ول

  .إخفاقاتها أو أخطائها وتجاوز بالنجاح، سبقتها تجربة كل من االستفادة وحاولت
 

 المشروعات بتعريف يهتم األول البحث، موضوع من أساسيين جانبين على الضوء الفصل هذا يسلط

    الصغيرة المشروعات دعم طرق يوضح والثاني خصائصها، خالل من التنمية  في وأهميتها لصغيرةا
  

   الصغيرة المشروعات تعريف 2.2
  

قبل البدء بتعريف المشروعات الصغيرة ال بد من التفريق بين نوعين من المشاريع الـصغيرة األول      
روعا منظما أكثر من غيـره مـن        هو الذي يكون رأس المال فيه على شكل قرض و هو يكون مش            

ويعمل فيه عـدد مـن      المشروعات الصغيرة و هو مسجل لدى الجهات القانونية في غالب األحيان            
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 و هـو    األخـرى العمال يتفاوت عددهم حسب حجم المشروع في حين فإن المشروعات الـصغيرة             
 أو هبة من الجهـة      يكون رأس المال فيه مقدما على شكل منحة       النوع الثاني من المشاريع الصغيرة      

الداعمة و هو في غالب األحيان غير مسجل و يكون العاملين فيه هم أفراد األسرة المستفيدين مـن                  
 بشكل وتداوله الموضوع أهمية رغموعليه فإن النوع األول من المشاريع الصغيرة وب .هذا المشروع

 المنهج الختالف ذلك ويعود ،الصغير للمشروع موحد  تعريف هنالك ليس انه إال سنوات عدة منذ كبير

 يزيد بينها الفصل وصعوبة التصنيف معايير في الكبير التداخل أن التعريف،كما في المعتمد والمعيار

 دولة كل وخصائص ظروف اخذ يجب فإنه المعيار اختيار عند حتى لتعريف معتمد  التوصل صعوبة

 ومراحـل  واإلمكانيات والظروف صائصبالخ الدول بين جذرية فروقات هنالك إذ أن االعتبار، بعين

  .فيها والتكنولوجي التقدم الصناعي
 

 بالـصغير  يوصف ما أن حيث اقتصادية، وقطاعات أنشطة عدة وجود إلى كذلك التعريفات تعدد يعود

 بعـض  فـان  لذلك واالستخراجية، التحويلية الصناعات في كذلك يكون ال قد مثال الخدمي النشاط في

  .حده على اقتصادي قطاع لكل ومعايير تعريفات لوضع أحيانًا لجأت الدول
 

 عدد :معايير عدة الكمي المنهج يعتمد حيث والوصفي، الكمي :رئيسيين منهجين اعتماد تم عام بشكل

 المعـايير  فيعتمد الوصفي المنهج أما ، المبيعات وحجم المضافة القيمة المستثمر، المال رأس العمال،

  .اإلدارة وشمولية وفردية للمشروع، االستقاللية وحجم باإلدارة، المتبعة الطريقة :التالية
  

 اسـتعمل  ،بشكل واسـع  الباحثون تبناه والذي الصغيرة المشاريع حول األوروبي لالتحاد تعريف في

 القطـاع  عـن  النظـر  بغـض  الحجم أساس على المشاريع لتصنيف كمعيار العاملين عدد التعريف

  :)1.2جدول ( يلي كما فئات ثالث بين التصنيف هذا زيمي  .فيه تعمل الذي االقتصادي
  

   تصنيف المشاريع حسب عدد العمال :1.2جدول 
  

  العاملين عدد  المشروع فئة
  9-0  جدا صغيرة مشاريع
  99-10  صغيرة مشاريع
  499-100  متوسطة مشاريع

  
 عشرة تشغل بأنها جدا الصغيرة المشاريع (USAID) الخارجية للتنمية األمريكية الوكالة عرفت كما

  العربي للمعهد دراسة وفي، األخرى النوعية الخصائص من مجموعة جانب إلى أقل أو مستخدمين
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  :إلى النشاط حجم أساس على و الصغيرة المشروعات قسمت ) 2001 خضر، (بالكويت للتخطيط 
 

 جدا الصغيرة المشروعات(MICRO) مـن  أقـل  وتـستثمر  أشخاص 5 من أقل تشغل التي  
 . دوالر أمريكي 5000

 الصغيرة المشروعات (SMALL)  مـن  أقـل  وتـستثمر  أشخاص  5-15 من تشغل التي  
 . دوالر أمريكي 15000

 لمشروعاتا  (MEDIUM)  15000مـن   وتـستثمر  شخصا 25-16من  تشغل التي  -
 .دوالر أمريكي 25000

 
  :امنه و الصغيرة للمشروعات تعريفات عدة هنالك الكمية المعايير عن وبعيدا

 
 ويدار بـشكل  يملك الذي" العمل بأنه األمريكي القانون من مقتبسا) 1978 (ستينفهوف يعرف 

  ."يقدمها التي الخدمة أو يبيعها التي السلعة سوق في السعر في يتحكم أن يستطيع وال مستقل،
 المشروع الخصائص هذا مثل ويحمل مالكه، يديره الذي المستقل المشروع بأنه كذلك ويعرف 

 مـن أجـل   األسهم سوق إلى الوصول على القدرة عدم الفردية، السوقية القدرة غياب :يةالتال

 القـرارات  جميـع  يتخـذ  الـذي  هـو  المالـك  المـدير  تفاضلية، غير إدارية بنية التمويل،

   ).1999ناصر،(
 وهو ينطبق على النوع األخر من المشاريع الصغيرة المشار له سـابقا  آخر تعريف وفي ، 

 الطـابع  ويحمـل  فعال، بشكل أصحابه يديره الذي العمل" انه على )1989( عرف بومباك 

 يعتمـد  انه  أي فيها يعمل التي المنطقة في كبير حد إلى محليا ويكون كبير، الشخصي بشكل

 لـه،  ينتمـي  الذي القطاع في نسبيا صغير حجم وله ،منتجاته تسويق في السوق المحلي على

  .نموه أجل من المال رأس لتمويل داخليةال المصادر على كبير بشكل ويعتمد
 
 عنـد تـصنيف   الكميـة  المعـايير  مشاكل كليا تحل ال الوصفية المعايير تعتمد التي التعريفات أن إال

 معـايير  استخدام من البد وبالتالي  )وكبيرة ومتوسطة، صغيرة، ( المختلفة الحجم فئات إلى المشاريع

  .)2003 حول،مك( الذكر سالفة عيوبها من بالرغم كمية
  

 شـخص  يملكهـا  التي المستقلة المشاريع بأنها  اجرائيا الصغيرة المشروعاتن تعريف يمك سبق مما

 ) 5-1( فـي هـذه المـشاريع     العـاملين  عدد االعتبار بعين األخذ ومع إدارتها، حقوق بكامل يتمتع
ـ    المستثمر   المال رأس وحجم المستخدم اإلنتاج وأسلوب أشخاص  - 1000(ين بحيـث يتـراوح ب

   فيه العاملة االقتصادي القطاع ونوعدوالر  )7000
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   : خصائص المشاريع الصغيرة.1.2.2
  

 صغيرة وغير رسمية كمؤسسات بدأت الكبيرة اإلنتاجية والمشاريع المؤسسات معظم أن المعروف من

  البـدء إلـى أن  واضـحة  إشارة هذه ولعل ) 2002 مقداد، (عليه اآلن هي ما إلى َتطورت ثم أحيانًا

 الثالث وهـذا  العالم بلدان خصوصا في المستدامة للتنمية مناسبا أساسا  يشكل الصغيرة قد بالمشاريع

 تمتـاز و .االقتصاد في أهمية ذات تجعلها التي المشاريع الصغيرة  خصائص لذكر بداية الدراسة يقود

 المختلفة للمجتمعات اهتمام محل تجعلها خصائص بعدة المشروعات من غيرها عن المشروعات هذه

  -:هي الخصائص وهذه
  

 مثيالتها من تعقيدا أقل تقنية الصغيرة المشروعات تستخدم حيث:قيمة رأس المال لها انخفاض 

 عنـصر  على اعتمادها ويزيد أقل رأسمالية كثافة يعطيها وهذا نفسه، في القطاع حجما األكبر

 ادخـارا  يكـون  أن يمكـن  األحيـان  معظم في التمويل مصدر أن الخاصية تؤكد  هذه،العمل 

  .محليا يكون األغلب في المشروعات هذه تمويل وأن شخصيا،
  هـو  الصغيرلمستفيد الذي هو مالك المشروع ا: المشروع مدير هو ) رب األسرة ( المستفيد 

 كذلك ،مستوياتهابكامل  تسويق و غيرها المختلفة للمشروع من إدارة و المخاطرة يتحمل الذي

 ويزيد والمحاسبية اإلدارية المصاريف يقلل وهذا اإلنتاجية، العملية في كامل بشكل منخرط فهو

    .المشروع مما يزيد من فرص نجاح.بالمشروع الشخصي االهتمام
  محلية و متوفرة مدخالت إنتاج  المشروعات هذه تستخدم ما عادة :محلية المدخالت و اإلنتاج

 واالسـتيراد  النقل تكاليف ما يوفر بشكل وهذا ،وع منطقة المشر نفس فيفي األسواق المحلية 

 سـلع  يكـون  ما عادة هو هذه المشروعات إنتاج فإن كذلك  ،الكبيرة  المشروعات تتكبدها التي

المنتجات األخرى كونها مفضلة من قبـل   عن البدائل توفر فهي وبهذا ،للسوق المحلي موجهة
 ،الشرائية قدرات المستهلك مع تتوافق وبأسعار ،المستهلكين ألنها تنتج بمعرفتهم وأمام أعيونهم

 ال التي الكبيرة المشروعات عكس على األفراد لدى متباينة احتياجات تلبي والخدمات السلع هذه
المشاريع الصغيرة مـن بعـض المزايـا     يمنع هذا لكن ، المنتجات في المرونة هذه فيها تتوفر

 التنافسية قدرتها من تضعفق والسو في صتهاح من تقلل وبالتاليمثل اإلنتاج النمطي  األخرى

  .أيضا
  

 سـلبياتها  تفـوق  مزاياها أن إال ،المشاريع الصغيرة بها تتصف التي السلبيات بعض من الرغم على

 و البطالـة  معـدالت  ارتفاع من تعاني التيالمناطق الفلسطينية  ظروف مع تتوافق مزايا وهي .بكثير
  دور ذات المـشروعات  فهذهاما متواصل منذ أكثر من أربعين عالفقر نتيجة الحصار و االحتالل ال
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 توصـف  كمـا   .اإلنتـاج  تنـوع  فـي  والمساهمة جديدة عمل فرص وخلق اإلنتاجية رفع في بارز

 ومـصدر  الناميـة  الدول في وبخاصةلالقتصاد الوطني  الفقري العمود بأنها  الصغيرة المشروعات

 غـانم، ( القـومي  النـاتج  من % 40 من بأكثر تساهم فإنها ةالمتقدم الدول وفي القومي الناتج لتوليد

2005(.   
 

 العاطلين الخريجين مشكلة حل وفي خاص، بشكل الذاتي التوظيف في واسع مجال المشروعات ولهذه

 االقتـصادي  النمـو  في رئيسيا محركا تعتبر المشروعات الصغيرة فإن المثال سبيل على .العمل عن

 فإنهـا  األردن وفـي  ،الجديـدة  الوظائف مجمل من % 75 عن مسئولة هاأن حيث ،المتحدة للواليات

 30 بحـوالي  الصغيرة الصناعات وتساهم السوق في الجديدة العمل قوة من % 30 من أكثر تستوعب

 مـن  كبيـرة  نسبة الصغيرة المشروعات تمثل) 1993بدر، ( الصناعي المحلي اإلنتاج مجمل من %

 التـصدير  في بفعالية وتساهم المختلفة، النمو مراحل في العالم دول من العديد في الصناعية المنشئات

 المغـرب  وفي ،% 42 تونس وفي ،% 95 المشروعات هذه تشكل مصر في ،االبتكار قدرات وزيادة

  .البلدان باقي عن كثيرا يختلف ال وهذا المشروعات، إجمالي من ،% 50
 

 و في فلسطين في كثير مـن  العالم بلدان من ركثي فيالمشاريع الصغيرة  ضمن المهمة األعمال ومن
 بتزويـد  المورد عليه بناء يقوم وحدتين بين اتفاق بأنه يعرف والذيالباطن  من التعاقد األحيان أعمال

 األصلي المزود ليقوم المطلوبة، المهمة بإنهاء المتعاقد يقوم أن على الالزمة بالمواد الباطن من المتعاقد

 صغير مشروع بين أو صغيرين مشروعين بين يكون أن يمكن وهذا ) 2002 ،مقداد( التسويق بعملية

   .دوره إلنجازعمالية  كثافة إلى الباطن من المتعاقد  يحتاجالسوق داخل تفاعل ذاته بحد هذا .كبير وآخر
  
  المشاريع الصغيرةتلعبه الذي الدور أهمية تعي سواء حد على والنامية المتقدمة العالم بلدان معظم إن
 هـذه  تـساعد  التـي  واللـوائح  والقوانين السياسات من عدد بوضع بدأت وبالتالي اقتصادياتها، في

 بطبيعتها تواجه المشروعات هذه ألن صحية اقتصادية بيئة بتوفير ازدهارها، على وتعمل المشروعات

  .الحجم كبيرة المنشئات مشاكل عن تختلف بها خاصة مشاكل
  

  :ة المشاريع الصغيرأهمية. 2.2.2
  

  :تتمثل اهمية المشاريع الصغيرة فيما يأتي
 

         يلعب هذا النوع من المشاريع دورا مهما في التنمية في معظم البلدان و خاصة بلدان العـالم
 األخذ فمع :جديدة عمل فرص لخلق صدرم :الثالث حيث تنبع أهمية هذه المشاريع من األتي
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 عمـل  فرص خلق على قادرة شروعاتالم هذه أن نجد المستثمر المال رأس حجم باالعتبار

 في عمل فرصة خلق إن أخرى، بعبارة المجاالت، بعض في الكبيرة بالمشروعات مقارنة أكثر

 (Fan، 2003).الكبير المشروع في مثيالتها  من تكلفة  أقل هي الصغير المشروع

 محاولـة  في األفراد، لدى الصغيرة المدخرات اكتناز من فبدال : البسيطة المدخرات استغالل 
 أو بالتـضخم  قيمتهـا  تتآكـل  حتى المدخرات بقاء أو ضئيلة استثمار فرصة عن للبحث سعي

 .األغلب في جدوى أكثر منتج خاص مشروع في استغاللها يتم الشرائية القيمة انخفاض

 تخـصيص  منطلـق  ومن األموال رؤوس شح ضوء على أنه ) 1988 ( الرحمن عبد ويذكر 
 الكبيرة المشروعات في المستغلة األموال رؤوس بعثرة يجب فإنه عقالنيا، تخصيصا الموارد

 تحقـق  أن يمكن والتي الحجم صغيرة المشروعات من كبير عدد على تنموية مرحلة بداية في
 استخدام في االقتصاد مع ،بكثافة العاملة األيدي استخدام على باعتمادها مرضيا اقتصاديا أداء

  .األموال رؤوس فعالية تبديد من بدال رأسمال
 اريع الصغيرة المش على يعتمد األحيان من كثير في :معها والتكامل الكبيرة المشروعات تغذية

 إنتاجها تكلفة تكون حيث متعددة وخدمات ولوازم باحتياجات الكبيرة المشروعات تزويد في 

 ليس وهذا جديد فرع أو جديد إنتاج خط إلنشاء إنتاجها يحتاج أو مرتفعة، الكبير المشروع في

 فئات من المشروعات بين التكاملية العالقة أهمية يوضح مما لها، بالنسبة اقتصادية جدوى ذا

 الدنمركيـة  الوكالـة  (الصناعة قطاع في خصوصا االقتصادية األنشطة في المختلفة الحجم

 . )2000 ،والصناعة للتجارة

 لمن مفتوحة فرصة صغيرةال فالمشروعات :واالجتماعي االقتصادي لالستقرار مساعد عامل 

 أو كبيـرة  أعمـال  إنشاء من تمكّنهم عالقات أو أكاديمية قدرات أو للدخل مصدرا يملكون ال

 العمل سوق في فاعلين غير أفراد يدمج انه إذ به االستهانة يجوز ال وهذا مالئمة وظائف إيجاد

  .)2003 ماتثي، ،هوربرت( .اإلنتاجية العملية في المهرة غير العمال ويدمج

 الـذين  واإلبـداعات  المهارات ألصحاب فرصة فهي :الجديدة واإلبداعات للمهارات حاضنة 
 بـالنمو  المـشروع  يبدأ ثم ومن ،أفكارهم يوظف مشروع لعمل محدودة مالية قدرات يملكون
 .االقتـصاد  فـي  وتوظيفيـة  إنتاجيـه  مـساهمة  ذا مشروعا ليصبح ومنتظم متواصل بشكل

(Commission of the European Communities، 2005). 

 يالئم بما بسهولة إنتاجها خطوط تغيير على قدرة  الصغيرة للمشروعات :التكيف على القدرة 

 حجـم  كان فكلما المرحلة، لمعطيات المالئمة والسياسات االستراتيجيات أو السوق توجهات

 الكبيرة وعاتالمشر عكس السوق،على يالئم بما التشكل السهل من كان كلما اصغر المشروع

 لهـذه  فـإن  وبالتـالي  .حجمهـا  تناسب مرتفعة وتكلفه كبيرة خسارة لها التغيير يشكل التي

  .مستمرة تقلبات من يعاني الذي االقتصاد في كبيرة أهمية المشروعات



 15 

 في المرأة مدخرات ومحدودية لصغر :التنموي  االقتصادي النشاط في المرأة دمج آليات أحد 
 المـشاريع الـصغيرة    فان كذلك، السوق في أمامها البدائل ومحدودية ،عام بشكل مجتمعاتنا

  .)1992نوفيب،(  وفعال واسع بنطاق باإلنتاج المرأة لتساهم هامة آلية تعتبر

 إداريـة   قدرات يملكون ال لمن االنطالق نقطة فهي :والفنية اإلدارية الكفاءات لتطوير ورشة 

 مـن  اإلدارية والفنيـة  كفاءاتهم بتطوير صغيرة مشروعات خالل من ويقومون ،عالية وفنية

 نفـسه  للعمـل  الفنيـة  المهارة وبالذات ،واإلدارة والتسويق اإلنتاج في تطبيقية خبرات خالل

 .اإلنتاج في أكفأ لمستويات والدخول المشروع في التطوير من مستقبال هذا يمكنهم كتخصص،

 هـذه  إن والمـدن  الريفيـة  المناطق يف االقتصادي النمو معدالت بين الصحي التوازن إقامة 
 يتـيح  الـذي  األمـر  ،الزراعة قطاع في الموسمية البطالة مشكلة حل في تساهم المشروعات

 أن كمـا  للـسكان  المعيشية مستوياتهم ورفع الريف في العمال قوة من لالستفادة اكبر فرصة
 الريـف  من اجرينالمه تدفق من يحد الريفية المناطق في الصغيرة المشروعات إقامة تشجيع

 الوظائف إلى العمالة توجه ويقلص نشطًا الريف في الزراعي القطاع يبقى وبالتالي المدينة إلى

   .)1988 ،عبدا لرحمن ( الصناعية  والتجارية الخدمية
  

   :الصغيرة المشروعات وتطوير دعم طرق .3.2.2
  

 عام بشكل االقتصاد الصغيرة في للمشروعات االيجابي واألثر األهمية إلى سبق فيما الدراسة تطرقت

 الطـرق  إلـى  أيـضا  الدراسـة  أن تتطرق بمكان األهمية من أنه نجد هنا من اإليجاز، من وبشيء

 المشروعات هذه خصوصية االعتبار أخذه بعين المشروعات لهذه والمطورة الداعمة واالستراتيجيات

 ظـروف  إلى تحتاج المشروعات ههذ أن في الخصوصية تتمثل الكبيرة هذه المشروعات عن وتميزها

  .بطبيعتها ومرتبطة خاصة بها ومعوقات مشاكل وتواجهها بها، خاصة
  

 لـدعم هـذه   دائمـة  او مرحليـة  كانت سواء متعددة خططًا وتبنت الظروف بهذه الدول اهتمت وقد

 هـذه  دولة مـن  كل وإمكانيات ظروف لجميع التامة الخصوصية مراعاة من البد وكان المشروعات

 فـان  المـشروعات، كـذلك   هذه دعم عاتقها على أخذت حكومية غير مؤسسات عدة أن كما ،ل الدو

 الفصل الصحيح من وليس المشروعات هذه دعم في أساسي دور لها كان والتمويل اإلقراض مؤسسات

 دورا تلعب الرسمية الرسمية وغير سواء الجهات جميع أن إذ االستراتيجيات، في المتعددة الجهات بين

 المؤسـسات  عـاتق  على مسؤولية الدعم جميع وضع السهل من وليس النطاق هذا في وفعاال املياتك

 المختلفـة  الدول تجارب حسب  للمشروعات الصغيرة والتطوير الدعم طرق فقط وتتلخص الحكومية

  :يلي بما
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 وقـوانين  تشريعات سن الحكومية الجهات عاتق على يقع :ومحفزة مؤاتية قانونية بيئة وفيرت 

 تعمل أن بمكان المهم فمن ،المحدودة اإلمكانيات ذات وتدعم المنشئات وتشجع تساهم مناسبة

 المشروعات تشجع بنودا تحتوي االستثمار لتشجيع وضع  قوانين على الحكومية المؤسسات

 واألجنبيـة،  الـضخمة  للمشاريع االستثمار تشجيع قوانين يوازي بشكل ذاتها، بحد  الصغيرة

 الخاصـة  القوانين وهذه .الكبيرة المشروعات من أهمية أقل و ليست لصغيرةا فالمشروعات

 سبيل على منها ونذكر للمشروعات، األولي والدعم التشجيع هي مفتاح الصغيرة بالمشروعات

  :)2001بيرين، فنجر، جلود( المثال
  

o للمشروع األولى للسنوات الضريبي اإلعفاء. 

o المشروع وتسجيل ترخيص تسهيل. 

o الصغيرة للمشروعات التمويلية القروض على الفائدة تقلل نينقوا عمل.  
  

 ومـصادر  وخدمات وتجهيزات تحتية بنية توفير الضرورة من إن :مالئمة تحتية بنية توفير 

 صـناعية  مناطق إلقامة األراضي من كبيرة ومساحات والمواصالت والطرق والمياه الطاقة

 النشاط طبيعة حسب المالئمة اإلمكانيات فرتتو أن على المشروعات لهذهومعارض  ،وتجارية

 المنـاطق  داخـل  المـشاريع  بعض تبعثر من تقلل الطريقة هذه ،وتنوعه وحجمه وتخصصه

 تأهيـل  إعادة يجب أنه كما منها، الصناعية خصوصا رعاية دون انعزالها من وتقلل السكنية

 هـذا  فـي  السابقة اربالتج من واالستفادة دوري، بشكل فترة كل في التحتية البنية وتطوير

  ).2000 والصناعة، للتجارة الدنمركية الوكالة (المجال
 حاجتهـا  الصغيرة المشروعات ميزات من إن : للمشاريع الصغيرةواإلقراض التمويل توفير 

 يكون تواضعه على التمويل هذا أن إال المشروعات، من بغيرها مقارنة نسبيا المحدود للتمويل

 المشروعات بعض أن كما.دخال لهم يوفر عمال يملكون ال الذين فراداأل لدى متاح غير أحيانًا

 مصادر إيجاد من البد فإنه هنا من .إضافيا تمويال يتطلب وهذا توسعة أو تطوير إلى تحتاج قد

 مؤسسات وإيجاد الصغيرة للمشروعات ائتمانية تسهيالت توفير خالل من للمشروعات، تمويل

 القطـاع  من تدخال يتطلب بالذات لمجالا هذا .وغيرها وهيئات بنوك من متخصصة إقراض

 يتطلـب  كمـا  ،اإلقراض ومؤسسات بالبنوك المباشر االتصال ذات المختلفة ومؤسساته العام

 القـروض  هذه على للضرائب الدولة قبل من تسهيل مقابل واإلقراض التمويل لتسهيل توجيها

 تـوفير  علـى  والدولية الرسمية غير والمنظمات والهيئات المؤسسات وتشجيع والتسهيالت،

 فـي  العملية الطرق ومن الصغيرة المشروعات ألصحاب وقروض وضمانات مالية، خدمات

 تتكفل أو القروض هذه على الدولة ُتَؤمن أن المصرفي، والنظام البنوك لعقلية والمناسبة ذلك
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ـ  جلود(سدادها  عن المشروع صاحب عجز حالة في غيره أو للبنك بسدادها  بيـرين،  ر،فنج

2001(.  
 الحكوميـة  وغيـر  الحكومية الجهات أن مع :بالمشاريع الصغيرة متخصصة مؤسسة إنشاء 

 حيث من وتتصادم تتداخل أحيانا أنها إال ذلك، في كبير دور ولها اريعالمش هذه دعم في تساهم

 وعات،المشر لهذه المهمة التفاصيل بعض تهملُ قد أنها عن عدا المتبعة، والسياسات األساليب

 واحتياجـات  شؤون في متخصصة مؤسسة إنشاء األساسي ومن بل الطبيعي من فإنه وبالتالي

 يجـب  بل المشروعات، لمتابعة الزمن محدودة خطط عمل المجدي غير فمن ،اريعالمش هذه

 المنطقي غير ومن .المشروعات دعم ديمومة يؤكد وواقعية متتابعة وخطط زمنية جداول عمل

 لوحدها، المؤسسات أو الوزارات قبل من المتبعة واآلليات البرامج بعض على فقط نعتمد أن

 اإلشـارة  مـع   الصغيرة المشروعات من وأهم أكبر أعباء كاهلها على تحمل أنها خصوصا

 يؤكـد  الـصغيرة  بالمشروعات إال اهتمام لها ليس متخصصة مؤسسة إنشاء إن   .ألهميتها

 الـدعم  بتقديم المؤسسة تقوم أن ويمكن شروعات،للم التشجيع ووالرعاية الدعم طرق ديمومة

   .)Fan ،2003 (:التالية المجاالت في
  

o مصادر إيجاد على األفراد لتشجيع ومميزاتها، الصغيرة المشروعات بأهمية توعية عمل 

 .اقتصادية فاعلية وذات بناءة بطرق وألسرهم لهم دخل

o اإلدارة علـى  المشروعات بأصحا لمساعدة وتسويقية، إدارية واستشارات خدمات تقديم 
 للمنتجـات  تـسويقية  معارض عمل المؤسسة بإمكان أنه كما لمنتجاتهم، التسويقية والقيادة

 وعمـل  فعليا، والمقامة الموجودة المشروعات حول وإيضاحات شروح وتقديم والخدمات،
 .لها دورية إحصائية مسوحات

o واآلليـة  والمكـان  لـسوق ا وحاجات األنسب االستثمار حول وإرشادات دراسات تقديم 

  .لإلنشاء  المناسب
o التمويـل  تـوفير  ومحاولة واإلقراض التمويل ومؤسسات األفراد بين الوسيط بدور القيام 

 .للمشروعات

o بعـض  فـي  الخلـل  وإيجاد لمتابعتها الصغيرة المشروعات عن وأبحاث دراسات عمل 

   .المشروعات هتواج التي المشاكل لبعض تطبيقية منطقية حلول وإيجاد السياسات،
o مـصالحها،   عن والدفاع المتعددة الجهات أمام رسمي بشكل وأصحابها المشروعات تمثيل

وإجراءات  كقوانين تطبيقي بشكل وبلورتها المتاحة التسهيل طرق وإيجاد واجباتها، وتحديد
 .بها خاصة
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o علـى   وإطالعهـم  والمتوقعة، القائمة المشروعات ألصحاب المهني للتدريب برامج عمل
 .بكفاءة وخدماتهم منتجاتهم تقديم في تساعدهم التي الحديثة والتقنيات التطورات

o المـستوردة،  والخـدمات  المنتجات منافسة من المشروعات هذه وخدمات منتجات حماية 
  .المحلية والخدمة المحلي لإلنتاج تشجيعية سياسات وإيجاد

o حكوميـة  وظائف في ترغب التي التقليدية العقلية لتغيير المجتمع أفراد داخل توعية عمل 
  .اكبر لألفراد تدر دخال وأنها والمجتمع، لألفراد  الصغيرة المشروعات بأهمية وإقناعها

  
 المشروعات تواجه أن يمكن التي المشكالت أهم إن  :مالئمة واجتماعية اقتصادية بيئة توفير 

 صعوبة أو خام مواد توفير صعوبة مثل نفسه، االقتصاد تواجه المشاكل التي من هي الصغيرة

 هـذه  ،والخـارج  األخـرى  المحافظات والى األسواق إلى وصول المنتجات وصعوبة نقلها،

 الواقـع  تواجـه  بحيث وشاملة عامة اقتصادية إصالحات من خالل معالجتها يتم المشكالت

 مـن  يتجزأ ال جزءا باعتبارها المشروعات على وهي بالتأكيد تنعكس الموجود، االقتصادي

  .نفسه صاداالقت
 

 هذه بمثل غير مهتمة تجعلها وتقاليد عادات لديها المجتمعات بعض فإن االجتماعية، للبيئة بالنسبة أما

 القطـاع  الحكومية أو وظـائف  الوظائف ميزات لها وليس معتاد غير شيء باعتبارها المشروعات،

 وبيان بالتوعية ب معالجتهيج وهذا ،"العيب بثقافة" يسمى ما معارضة تواجه أحيانا أنها كما الخاص،

 خـالل  من ذلك يتم أن الشخصي والعام،ويمكن المستوى على المشروعات على تنطوي التي األهمية

 سـبق  ما على يترتب فإنه التقاليد،والتالي نفس ولهم المجتمع نفس في ألشخاص سابقة وتجارب أمثلة

 الوكالـة  (الخاطئة والمعتقدات ليدالتقا بعض عن التخلي بضرورة لألفراد االجتماعي التوجيه ضرورة

  ).2000 ،والصناعة للتجارة الدنمركية
  

 الصغيرة المشروعات لدعم الطرق أحدث من الطريقة هذه تعتبر  :تكنولوجية حاضنات إنشاء، 
 لفترة المشروع وتحتضن الخاصة، مشروعاتهم بدء في الراغبين الحاضنات هذه تساعد حيث

 والمبتكرين، الباحثين نظر وجهة من للمشروع المناسبة داتواإلرشا السياسات وتطبق معينة،

 European 2005( الـواقعي  التطبيـق  محـك  فـي  أبحـاثهم  يـضعون  بـذلك  والذين

Communities، (Commission.  
 تطوير وعقبات مشكالت لمعالجة التنظيمية الصيغ حدأ التعاوني التنظيم يعد  :التعاوني التنظيم 

 الصغيرة في المشروعات بين التعاون أهمية وتبرز النامية، ولالد في المشروعات الصغيرة

 فـي  جمعيات تعاونيـة  إنشاء خالل من كبيرة وحدات في المبعثرة اإلنتاجية الوحدات تجميع
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 لهذه اإلنتاجية مستوى لرفع الحوافز سيوفر األعضاء بين التعاون إن  ،والشراء اإلنتاج مجالي

   .)1988 الرحمن، عبد( المشروعات
  

  فلسطين في الصغيرة المشروعات  واقع.4.2.2
  

 بخـصوصية  الحالة الفلـسطينية  يختلف الواقع الفلسطيني عن غيره من الدول في العالم حيث تتسم

   .العربية البلدان اقتصادات من غيره عن تميزه
  

  األراضـي  في فقد ساهمت الظروف السياسية  :والمشروعات الصغيرةاإلقتصاد الفلسطيني 

 مـن  كـال  االقتصادية،  أرغمت في البيئة هيكلية واختالالت تشوهات إحداث في يةالفلسطين

 67عـام    فمنـذ  ، عليهـا  الجديدة المفروضة األوضاع مع التكيف على غزة وقطاع الضفة

على  قدرتهما االحتالل سلبت عن ناتجة قسرية لظروف غزة وقطاع الغربية الضفة تعرضت
بكافـة    يتحكم  الذي،اإلسرائيلي االقتصاد فلك في الدوران عن بعيدا باستقالليه، والتطور النمو

وثيـق   ارتباط عبر عن ذلك كل المحتلة، المناطق في اإلنتاجية والقطاعات االقتصادية لموارد
  .غير المتكافئة والعالقات االقتصادية التبعية حالة من عمق مما اإلسرائيلي باالقتصاد

 العمـل   سـوق  فـي  الرخيـصة  العاملـة  لأليدي درامص االقتصاد الفلسطين التبعية جعلت
النشاط  أوجه مختلف على عديدة قيود فرض عن عدا لمنتجاتها، استهالكيا اإلسرائيلي، وسوقا

 من تمكنه اقتصادية فعاليات حتى أو عليها يرتكز أسس بدون اقتصادا مما أوجد االقتصادي،

  .في المستقبل ذاته على أن يعتمد
 

الحكـم  الـذاتي    بدايـة  وهي عموما الفلسطيني الشعب حياة في جديدة مرحلة بدأت 1994 عام ومنذ
بدايـة   وكان الهـدف  خصوصا، غزة وقطاع الغربية الضفة وفي ،الفلسطينية الوطنية السلطة ومجيئ
المحليـة   األنشطة االقتصادية وتفعيل االقتصادي الهيكل تقويم ومحاولة االقتصادية التبعية أثار تقليص

  تنميـة  البطالة مشكلة الحد من عموما األساسي الهدف وكان .المجاالت بعض في جديد من خلقها أو

 مـن مجتمـع   التحول في ا كله هذ ليصب ،المحلي الناتج في مساهمتها وزيادة االقتصادية القطاعات

 باتوالث يستمر بالتطور أن على السلع المحلية من السوقية االحتياجات يلبي منتج مجتمع إلى استهالكي

  .متتالية تنموية وخطط سياسات وفق والنمو
 

  حتـى  بـدأت   ،التنمـوي  والحصار التبعية قوقعة من جزئيا تحرر أن الفلسطيني االقتصاد لبث وما
و  وأصـبحت الخـسائر تتفـاقم    وأشد أكبر بشكل االقتصاد قيدت والتي ،2000 عام األقصى تفاضةإن

 إال العودة أمام المستهلكين فلم يبق جديد من تترسخ تبعيةال وعادت ،لالقتصاد الهيكلية التشوهات تراكم
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 أو إسرائيل والمستوطنات العاملين في من للعديد الدخل انقطاع الى ذلك ادى قد و اإلسرائيلية، للبضائع

  .1967 عام المحتلة الفلسطينية األراضي في
  

المتعـدد   يدات واإلشكالياتبالتعق االقتصادي الهيكل على الفلسطيني االقتصاد خصوصية انعكست وقد
 المرحلة من هذه مع متطلبات تجاوبا تنموية خطة وضع إلى الحاجة وسريع تلقائي بشكل يؤكد مما ة،

  .والحادة المستمرة التقلبات ظل في الحذر للتأقلم إستراتيجية خالل
 

صـعب   ممـا   ،االقتصاد سلوك في متعرجة حركة الفلسطيني االقتصاد شهد الماضية السنوات خالل
 التقشف والصمود األمر اقتصاد وآليات مفاهيم وفق االقتصادي والنمو التطور تكفل خطط تطبيق همة

 .)2004الصوراني، (الخارج  في والمستثمرين الداخل في الخاص والقطاع الشعب ثقة زعزع الذي
 الفرص ف علىللتعر لالقتصاد الفلسطيني والضعف القوة نقاط على الضوء إلقاء من البد فإنه هنا من

 بـالواقع  اقتـصادية مرتبطـة   من عرض رؤية للتمكن الفلسطيني االقتصاد يواجهها التي واألخطار

  .)2005 هللا، عبدا( الفلسطيني
  

 وعالقة ذلك بالمشروعات الصغيرة  في اإلقتصاد الفلسطينيالقوة نقاط:  
 

o فيها  يغلب طينيالفلس الشعب تركيبة  إن :وماهرة مدربة عمل وقوة مالئمة سكانية تركيبة
واكتساب  التعلم على والقدرة التغيير تقبل على القدرة لديها األغلبية أن أي الشباب عنصر

بمـستوى   تتمتع الفلسطينية العاملة القوة أن كما .الحديثة التكنولوجيا واستيعاب المهارات
جيـا  تكنولو تعتمـد  والتـي  الجديدة بالصناعات اندماجها يسهل نسبيا عال تعليمي ومهني

  .عصرية

o الـشعب   لدى متميز البشري المال رأس كان :الفلسطيني البشري المال لرأس جيدة قاعدة
 األكبـر  الجزء حرم من  فقد أيضا، المستقبل في كذلك سيكون األرجح وعلى الفلسطيني،

 توجيه وتم .الرئيسي االستثمار هو البشري العنصر أصبح بالتالي و وثرواته من مصادره

نـسبيا   وواسع مدعوم بشكل التعليم خدمات تقديم في األهلية والمؤسسات سراأل كل طاقات
   لألفراد

o الخـارج  فـي  الفلسطينية والتجمعات الجاليات لدى األموال ورؤوس الخبرات مخزون:  
 المال لرأس كمصدر منهم االستفادة يمكن نسمة ماليين خمسة نحو الخارج في حيث يقطن

 للمنتجـات  خارجيـة  أسواق وفتح والتطوير والبحث وجياالتكنول ونقل المادي والبشري

 .أجنبية الفلسطينية، وجذب استثمارات
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o المجتمـع   انخرط إن :االجتماعي المال رأس ومخزون الفلسطيني المدني المجتمع حيوية
غيـر   المؤسسات في اندماجه خالل من وبرامج استراتيجيات وتنفيذ بالتخطيط الفلسطيني
ذلـك   سـاهم  وقد والترابط بالحيوية يتميز مدنيا مجتمعا طور لدولية،وا واألهلية الحكومية

 .الفلسطيني المجتمع شرائح مختلف بين والتعاون االجتماعي النسيج تعزيز في بشكل كبير

o والثقـافي  التاريخي المناخي التنوع(السياحي الجذب عناصر ووفرة الجغرافي الموقع: ( 

الدينيـة   الـسياحة  خصوصا السياحة، مقومات في ةبوفر العربية الدول بين تتسم فلسطين
 السائحين يجذب الذي المتنوع والمناخ الواسعة الثقافية واألنشطة بالبيئة وارتبطت السياحة

 .مناطق مختلفة من

o االقتـصاد  فـي  الخـاص  القطـاع  تميز :غنية تجربة وذو حيوي فلسطيني خاص قطاع 

 الخبرات من ناتج وهذا معها، والتكيف طرةالمخا ومواجهة التأقلم على الفلسطيني بالقدرة

 بلعـب  يبـشر  مما المعقدة، السياسية الظروف في الخاص القطاع عايشها والتجارب التي

 فـي  اإلبداع على تساند وخبرة وقدرة ،السياسية الظروف تحسن حال وبناء في أكبر دور

 .مجاالت االستثمار مختلف

  
 ذلك بالمشروعات الصغيرة وعالقةفي اإلقتصاد الفلسطينيالضعف  نقاط :  

 
o تقديم  على وقادر متمرس حكومي قطاع وجود إلى فلسطين تفتقر :الحكومي القطاع ضعف

التدميرية  والمخططات االسرائيلية السياسات نتيجة ومتمرس كفؤ بشكل الحكومية الخدمات
 أو الوقـت  لهـا  يتـوفر  لـم  حديثة، سسات مؤ العام القطاع مؤسسات أن ذلك .المستمرة

 بعـض  ان كمـا  .ة المرجو األهداف وتحقيق التطور من تمكنها التي لظروف المناسبةا

 فـي  والمـالي  االداري بالفساد ويتسببون مواقعهم يستغلون الحكومي في القطاع العاملين

 .المؤسسات الحكومية

o بمواردها  الفقيرة العربية المناطق من وغزة الغربية الضفة تعتبر :المصادر قاعدة انحسار
دون  تحـول  وعوائـق  قيودا باالحتالل المتمثلة السياسية الظروف أضافت كما طبيعية،ال

التـي   المائيـة  المـوارد  ذلك على األمثلة وأبسط استخدامها، عن ناهيك للموارد الوصول
  إسرائيل عليها استولت

o فـان  الواقعيـة  الناحيـة  من :الفلسطيني باالقتصاد التحكم مفاتيح على االحتالل سيطرة 

 أن كما المجاالت، كل غطت غزة وقطاع الغربية الضفة أراضي على يطرة اإلسرائيليةالس

 الـسيطرة  تحـت  هـي  الفلـسطينية  الخارجية التجارة أمام المتاحة الدولية جميع المعابر

 .اإلسرائيلية
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o الـدخل   بين متالزمة فجوة ووجود ،التحتية البنية ضعف استمرار إن :الهيكلية التشوهات
االقتـصادي   الهيكل في التشوه حالة تفاقم إلى أدى والواردات، والصادرات واالستهالك،

حاجـات    تلبيـة  عن قاصرا جعله مما والخدمي الصناعي التنوع من الفلسطيني، وحرمانه
 .المحلية لسوق

o واسـع   بشكل المرأة تشارك ال حيث :االقتصادي النشاط حقول في المرأة مشاركة ضعف
الجنسين،  لكال متاحة عمل فرص توفر عدم إلى ذلك يعود .قتصادلال اإلنتاجية القاعدة في
غالبيـة   وتناولت .المرأة عمل حول السائدة بالمفاهيم مباشر وبشكل يتعلق أيضا ذلك أن إال

األهـداف   من يعتبر المرأة مشاركة نسبة زيادة أن العربي العالم في البشرية التنمية تقارير
  .العربية المجتمعات يةوتنم باالقتصاد للنهوض الرئيسية

  
  :ومبرر الحاجة للمشروعات الصغيرة الفلسطينية العاملة القوى في البطالة .5.2.2

 
 ملحوظ اإلسرائيلي بشكل الكيان على يعتمد وكونه ،الفلسطيني االقتصاد في السياسية الظروف بسبب

ـ   على كبير بشكل ذلك أثر ،للفلسطينيين العمل فرص توفير في  فـي األراضـي   ةمـستويات البطال

بـشكل   البطالة نسبة ارتفعت الفلسطينية الوطنية للسلطة األولى السنوات خالل أنه فيالحظ .الفلسطينية
 ولكن بعـد  إلسرائيل، للوصول الفلسطينيين العمال من العديد أمام المنافذ إغالق بسبب وذلك ملحوظ

 االزدهار الفلسطينية نتيجة عاملةال األيدي على الطلب وزاد الحكومية العمل فرص ارتفعت 1997 عام

 هـذه  بلغـت  حيـث  مقبولة مستويات إلى البطالة خّفض مما ،)1999-1997(السنوات  شهدته الذي

  . 1999 العام نهاية حتى  % 811.النسبة
  

ارتفعـت   فقـد   الفلسطينية األراضي في الثانية االنتفاضة ونتيجة ) 2002 -2000 (األعوام خالل أما
 العمـال  مـن تنقـل   والحد واالغالقات اإلسرائيلية االجتياحات نتيجة آخر، إلى عام من البطالة نسبة

معـدل   وصـلَ  فقـد  قسرا، أعمالهم ترك إلى منهم العديد دفع مما عملهم ألماكن للوصول والموظفين
الظـروف   بعـض   وبتالشي2002 العام نهاية في %   31 بلغت مسبوقة غير مستويات إلى البطالة

 غيرالمستقرة، االوضاع على وتأقلم االفراد الداخلية الساحة على المتوترة واالمنية سكريةالع السياسية

 تزال ال وهي % 26 نسبته ما 2004 عام لتبلغ باالنخفاض أخذت التي البطالة نسبة على انعكس والذي

 الذين أوضح اإلحصاء المركزي الفلسطيني أن نسبة األفرادكذلك  ، تخفيضها من بد ال مرتفعة نسبة
في الربع االخير مـن      % 30.2 إلى   2009في الربع الثالث من      % 31.4ال يعملون انخفضت من     

وأظهرت النتـائج انخفـاض      .2008في الربع االخير من      % 33.4، في حين كانت النسبة      2009
، 2009في الربع االخير مـن   % 24.8 إلى 2009في الربع الثالث من  % 25.8معدل البطالة من    
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وأشارت النتائج إلى أن نسبة البطالـة        .2008في الربع االخير من      % 27.9 كانت النسبة    في حين 
في الربع االخيـر     % 39.3 إلى   2009في الربع الثالث من      % 42.3في قطاع غزة انخفضت من      

خـالل   % 18.1إلـى    % 17.8، في حين ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية من           2009من  
لجهاز المركزي إلى أن محافظة الخليل سجلت النسبة األعلى للبطالة مـن بـين              ولفت ا  نفس الفترة 

في قطاع غزة، احتلت محافظة خان يـونس أعلـى            %23.6فة، حيث بلغت النسبة     محافظات الض 
   %.50.4معدل للبطالة، حيث سجلت 

  
  :وتأثيرها على المشروعات الصغيرة  اإلسرائيلية  اإلجراءات.6.2.2

  
 أعقبت اندالع التي اإلسرائيلية والممارسات اإلجراءات ظل في الفلسطيني قتصاداال هشاشة اتضحت

 "إسـرائيل "مارسـت   ،)2000 ( أيلـول  سـبتمبر  نهاية في االنتفاضة اندالع فمنذ ،األقصى انتفاضة
 فـي  سواء ،االقتصاد الفلسطيني على مدمرة آثار لها كانت التي واإلجراءات السياسات من مجموعة

  .الطويل لمدى ا في أو يرالقص المدى
 

 إقامـة  خـالل  من الفلسطينية األراضي على واإلغالق تشديد الحصار السياسات هذه أبرز من وكان

 تجريف أو وتدمير الفلسطينية والقرى بالمدن المحيطة والفرعية الطرق الرئيسية جميع على الحواجز

 الـبعض  بعضها عن معزولة طينيةالفلس المناطق من العديد أصبحت بحيث تلك الطرق من كبير عدد

 كما .والمعزولة المغلقة المدن من كبير عدد إلى مقسمة غزة وقطاع الغربية الضفة كل من وأصبحت

إغـالق   ذلـك  فـي  بما طويلة، ولفترات متكرر بشكل الدولية والحدود المعابر بإغالق قامت إسرائيل
 وكذلك إغالق ومصر، من األردن   وكل لفةالمخت الفلسطينية األراضي بين الدولية الحدودية المعابر

  .الدولي غزة مطار تدمير ثم وإغالق وإسرائيل، غزة وقطاع الغربية الضفة بين المعابر
 

 السلطة مناطق جميع في وتوغلت والمخيمات، والقرى للمدن شامل باجتياح إسرائيل قامت كما

 الفلسطينية، وقامـت  الوطنية للسلطة كامل بشكل الخاضعة المناطق ذلك في بما الفلسطينية، الوطنية

 رفـضت إسـرائيل،   كما .والخاصة العامة والمؤسسات التحتية والبنية العامة المرافق وتدمير بقصف

 الـسلطة  نيابـة عـن   بتحصيلها تقوم كانت التي الضرائب تحويل ،2000 أول كانون شهر من ابتداء

  .الوطنية
 

 المنتجـات المحليـة   على الطلب في حاد انخفاض شددةالمت اإلسرائيلية اإلجراءات هذه عن نجم وقد

 لحقـت بالبيئـة   التـي  األضـرار  إلى إضافة ،االقتصادية القطاعات كافة في للعمل وتعطيل وإرباك

 أوجـه  كله علـى  ذلك انعكس وقد المستقبل في طويلة لفترة آثارها تمتد أن يمكن والتي االستثمارية
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 نـصر، (العامـة  والمالية اإلنتاج وقطاعات العمل سوق لىع وخصوصا المختلفة، االقتصادي النشاط

2003(.   
  

  :لتطوير المشاريع الصغيرة اإلستراتيجية خطط اإلتحاد . 7.2.2
  

يـولي  وفي اطار ذلك    . البيئة الداخلية لإلتحاد  بتونع  اإلتحاد  التي ينفذها   المشروعات الصغيرة   تتنوع  
 سنوات وفيمـا  5ة كبيرة وهو يعمد لذلك مره كل لية التخطيط متوسط و طويل اإلمد أهميماإلتحاد ع 

  تحاد برامج المشاريع الصغيرة حسب تلك الخطط المعمول بها في اإليلي تسليط للضوء على أهم 
  

  يساهم تحسين العائد المادي من الزراعـة       : د من الزراعة للمجتمعات الزراعية    تحسين العائ
 مستوى تحقيق الزراعة المستدامة     بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة األسرة وفي رفع        

 يعمل االتحاد في مجال تقـديم الخـدمات           و .واألمن الغذائي للمجتمع الفلسطيني بشكل عام     
 وتتكون استراتيجية تقديم الخدمات من اربعة محاور اساسـية          ،للمجتمعات الزراعية الفقيرة  

    :هي
  

o تأهيل األراضي الهامشية وزراعتها باألشجار المثمرة 

o درات المزارعين للوصول إلى األسواق المحلية والخارجيةبناء ق 

o  تقليل تكاليف اإلنتاج الزراعي واالعتماد على مدخالت قليلة التكلفة 

o تطوير استخدامات مصادر المياه المتاحة 

  
    حماية حقوق المزارعين واألراضي والمياه من السياسات التي تهمـشهم ومـن الكـوارث 

ل على حل قضاياهم ذات العالقة بالسياسات العامة والقوانين         حماية حقوق المزارعين والعم    
وسيعمل االتحاد في   . والحد من االجراءات التي تحرمهم من االستفادة من اراضيهم ومياههم         

مجال مناصرة قضايا المزارعين بشكل مباشر مـع جميـع االطـراف المعنيـة وخاصـة                
  : المزارعين من خالل ثالثة محاور رئيسية متداخله

  
o فعيل تنظيمات المزارعين القائمة ت  
o زيادة الوعي العام المحلي والدولي حول القضايا الزراعية 

o التشبيك والتنسيق بين األطراف ذات العالقة  
  



 25 

 االستجابة للطواريء وخاصة فيما يتعلق بالحد من البطالة والفقر: 

  
o توفير فرص عمل للحد من البطالة 

o لدخلنشر وتعزيز المشاريع الصغيرة المدرة ل  
  
 المساهمة في تعزيز وتمكين المرأة الريفية  

  
o نشر الوعي البيئي والزراعي لدى المرأة الفلسطينية.  

o تعزيز الدور االقتصادي واالجتماعي لدى المرأة الفلسطينية  
  
   تحسين فاعلية االتحاد تجاه تحقيق رؤيته 

  
o  بناء القدرات التنظيمية الداخلية لالتحاد 

o مالية لالتحاد تحقيق االستمرارية ال 

o  الفقيرة والمتضررةتنفيذ مشاريع تشغيل ومساعدات للمجتمعات  
  

  :تحسين الظروف المعيشية  في المشاريع الصغيرة لإلتحاد ودورها  :8.2.2
  

 وهو مفهوم يدلل على وجود أوضاع وظروف معيـشة لفئـات اجتماعيـة، وهـي أوضـاع          ،الفقر
مكن قيـاس الحرمـان المـادي عبـر البطالـة           وظروف تتسم بالحرمان على مستويات مختلفة وي      

ولعوامل الصراع السياسي والعسكري اإلقليمية     . واالزدحام السكاني وغياب األمن الوظيفي والسكني     
والدولية والمحلية تأثير ضخم على إفقار فئات وشرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، ويرتبط إفقـار     

ة على المنطقة أو باالستعمار البريطاني وسياسته فـي         الشعب الفلسطيني تاريخياً بالسيطرة األوروبي    
  .تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومحاربة الحرمة التحررية للشعب الفلسطيني

  
لقد أدخل هذا الوضع االستعماري المزدوج فلسطين في حالة الحروب شبه الدائمة وعدم االسـتقرار          

ام دولة إسرائيل إلى فقدان الـشعب الفلـسطيني   وحرم الشعب الفلسطيني فرصة في التنمية، وأدى قي   
استكملت إسرائيل فـي حـرب حزيـران        ،للجزء األكبر من أرضه و رأسماله المادي واالجتماعي       

 احتاللها لكل فلسطين، وسارعت بضم القدس الشرقية وبنـاء المـستوطنات، كمـا باشـرت       1967
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إلسرائيلي، وفـي تحويـل الـضفة       بإجراءات تتبع االقتصاد الفلسطيني ووضعه في فلك االقتصاد ا        
  .لى سوق أسيرة للسلع اإلسرائيليةالغربية إلى مخزن لأليدي العاملة الرخيصة وإ

  
على تلك المعطيات كان التحاد لجان العمل الزراعي إلى جانب العديد من المنظمات األهليـة                وبناء

فلسطينية وخاصـة فـي     محاربة الفقر في األراضي ال    تحسين الظروف المعيشية و   الدور األكبر في    
الفترة التي سبقت قدوم السلطة الفلسطينية أي فترة الثمانينات حيث عمل االتحاد من خالل سلسة من                
البرامج واألنشطة على خلق العديد من فرص العمل لكثير من العاطلين عن العمل ودعم االقتـصاد                

 والحفاظ على وحدته وحريته     المنزلي وإقامة مشاريع إنتاجية بهدف تعزيز صمود الشعب الفلسطيني        
استصالح األراضي، الحدائق المنزليـة، تربيـة       (في تقرير المصير ومن األمثلة على هذه المشاريع       

  ).النحل والثروة الحيوانية
  

   :في تفعيل دور المرأة المشاريع الصغيرة لإلتحاد ودورها  .9.2.2
 

يز على دور المرأة فـي المجتمـع        ضمن أهداف واولويات نشاط اتحاد لجان العمل الزراعي الترك        
الفلسطيني، وخاصة في المناطق الريفية، لذا نفذ االتحاد العديد من البـرامج والمـشاريع الخاصـة                

لقد عقد الورش ودرب العديد مـن  . بالمرأة، من تطوير وتوعية وإرشاد وتدريب في مجاالت مختلفة   
الحديقة المنزلية ضـمن نـشاطات تنميـة    النساء على تربية النحل واألغنام واألنشطة الزراعية في       

  :ومن أهداف وحدة المرأة في اتحاد لجان العمل الزراعي .المرأة والمشاريع الطارئة

  
 تعميق وعي المرأة، وتنمية ثقافتها من خالل دورات تدريبية، ونشرات إعالمية وندوات. 

 لمجتمعإتاحة الفرصة أمام المرأة للخروج للعمل والمساهمة في بناء وتنمية ا. 

 مساعدة النساء إلثبات قدراتهن على إدارة مشاريع خاصة بهن. 

 رفع مكانة المرأة الفلسطينية من خالل استقاللها االقتصادي والمادي ما أمكن. 

             االهتمام باألم ومن خاللها تربية أطفال أصحاء وتوجيههم الستغالل أوقات فراغهم استغالال
 .ثقافية وذلك بتنفيذ برامج صفية فنية ،سليما

 التنسيق مع المؤسسات الوطنية والهيئات الخيرية داخل الوطن من اجل التنمية والتطوير. 
 

  :في العمل التطوعي المشاريع الصغيرة لإلتحاد ودورها  .10.2.2
  

 اعتمد في منهجه على مبدأ العمل التطوعي، ورسخ هـذا المفهـوم           1986منذ نشأة االتحاد في عام      
احية، كما اعتمد من ناحية أخرى في تطبيق هذا المفهوم على تـشكيل لجـان   لدى العاملين فيه من ن    
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وبلغ عدد الجان الزراعية التي شكلها االتحاد في الضفة         .  زراعية في المناطق على مستوى الضفة     
 لجنة في محافظة الخليـل، وفـي ضـوء          30 لجنة زراعية منها حوالي      200الغربية ما يزيد عن     

راهنة، وتوجه االتحاد لتنفيذ بـرامج إغاثـة طارئـة لمـساعدة المـزارعين       األوضاع االستثنائية ال  
المحتاجين والمتضررين فقد كان لهذه اللجان الدور األبرز في تنفيذ تلك البـرامج خـالل األعـوام               

  :ضية وحتى اآلن، ومن هذه المهامالما
  

 المساهمة في تحديد المناطق المتضررة واحتياجات المزارعين.  
  اد في حمالت قطف الزيتون وخاصة في المناطق المهددة بالمصادرة والتي ال            مشاركة االتح

 .يستطيع أصحابها الوصول إليها وخاصة شرق وغرب الخليل وبعض قرى رام اهللا والخليل

 تنفيذ العديد من حمالت النظافة.  
 حمالت تطوعية مدرسية وعقد العديد من ورش العمل في مجاالت البيئة والزراعة. 

  طوعية إرشادية للمناطق الريفية وتوزيـع العديـد مـن النـشرات والمطويـات              زيارات ت
 .والبوسترات الزراعية على المزارعين

               في مجال مشاريع التنمية الريفية الخاصة بالمرأة فقد كان للجان النسوية التابعة لالتحاد أيضا
العديد من البرامج   دورها البارز في تحديد السيدات المحتاجات في المناطق، وكذلك في تنفيذ            

 .وورشات العمل والدورات والندوات

               تدريب المزارعين على إنتاج زيت زيتون من صنف ممتاز بهدف تصديره إلى الخارج ويتم
 .جمع زيت الزيتون من المزارعين وفق مواصفات خاصة

              يعتبر االتحاد عضوا بارزا في شبكة المنظمات األهلية وكذلك المرصد الفلسطيني من خالل
لمساهمة في إعداد برامج الشبكة والمرصد في نشر الوعي بين الجمهـور فـي مقاطعـة                ا

 .منتجات المستوطنات اإلسرائيلية

 االتحاد عضو في اللجنة الوطنية للعمل التطوعي. 

  
  :المشاريع الصغيرة التي ينفذها اإلتحادأهم . 11.2.2

  
  :هامناطق الضفة و غزة و منينفذ اإلتحاد مجموعة كبيرة من المشاريع الصغيرة في مختلف 

  
   يث ركز اإلتحاد على هذا النوع مـن المـشاريع           ح : حماية وتطوير البذور البلدية    مشاريع

ألهميته الكبيرة من الناحية المجتمعية و اإلقتصادية و لمساهمته في حفظ و حماية المـوارد               
   :ذلك أن



 28 

o          حاد باستهداف فئة معينـة     هدف المشروع هو إنتاج وتحسين البذار البلدية، لذلك قام اإلت
 .من المزارعين وعمل على تدريبهم بشكل مكثف

o               الحفاظ على األصناف البلدية المحسنة وإنتاج أصناف بلدية محسنة تكون قـادرة علـى
  .التأقلم مع الظروف المناخية في منطقة الخليل

o             مـن   ساهم إتحاد لجان العمل الزراعي مساهمة ايجابية في حماية البذور البلدية وذلـك 
خالل العديد من المشاريع والبرامج والدورات التدريبية التي نفذت ويجري تنفيذها على            
أرض الواقع بمشاركة فعلية من قبل المزارعين اللذين لديهم الفضل األول فـي حمايـة               
وحفظ األصناف البلدية من األصناف المستوردة وأيضاً المحافظة على األراضـي مـن          

  .ل اإلسرائيليمصادرتها من قبل االحتال
o              الزراعة البعلية تعتبر في كثير من األحيان األقرب للزراعات العضوية، أضـاف ذلـك

أهمية أخرى لقيمة المنتجات العضوية العالية سواء كانت القيمة الغذائية أو االقتـصاد أو      
  .البيئة

o         زراعة الخضروات البعلية تعزز النظام البيئي وأثرها السلبي على البيئـة يكـاد يكـون 
حيث أنة يتم إتباع دورة زراعية وهذا يؤدي إلى بناء التربة ومكافحـة اآلفـات               ،معدوما

  بطريقة آمنة 
o     حيـث  2003ومن هنا انطلق العمل في مشروع إنتاج وتحسين البذار البلدية منذ عـام ،

يتم اختيار عدد معين من المستفيدين واألصناف المراد تحسينها بشكل سنوي على مدار             
 .ي هي مدة تنفيذ المشروع سنوات والت5

  
  يعتبر هذا البرنـامج األكثـر حيويـة فـي          :الزراعية وتأهيل األراضي    مشاريع إستصالح 

نشاطات االتحاد، فهو يهدف إلى خلق فرص عمل لمئات العاطلين عـن العمـل، وتـوفير                
مصدر دخل لعشرات األسر الفلسطينية، وكذلك إلى زيادة مساحة األراضـي المستـصلحة             

لى األرض الفلسطينية من خطر المصادرة وتحول االستيطان وتعزيـز العمـل            والحفاظ ع 
يـشتمل   .الجماعي بين الناس، من مزارعين وعمال من جهة، وبين االتحاد من جهة أخرى            

هذا البرنامج على عمليات تجريف في األراضي وبناء الجدران االستنادية، والزراعة فـي             
بار زراعية فيها، كمـا يـشمل بنـاء الجـسور           األراضي المستصلحة، وتسيجيها وإنشاء آ    

  .الصغيرة على ملتقى األودية الزراعية
  

لذا نالحظ بأن االتحاد كرس جزءا كبيرا في إطار مكافحة االستيطان الـذي تـضاعف فـي ظـل                   
اتفاقيات أسلو في محاولة إسرائيلية لتكريس وقائع جديدة على أرض فلسطين قبل البدء بمفاوضـات               
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فمن هذا المنطلق نفذ االتحاد عدة مشاريع لكي تخدم الهدف الذي أنشئ من أجلـه                .ةالمرحلة النهائي 
  :ولتحقيق نشاطات االتحاد السابقة الذكر، ومن هذه المشاريع

  
            توفير الدعم واإلسناد للمزارعين والفالحين الفلسطينيين والدفاع عـن األرض مـن خطـر

ة على طريق الوصـول إلـى األمـن         المصادرة وتوفير أكبر قدر ممكن من المواد الغذائي       
  .الغذائي

 إدخال مزروعات جديدة ومتنوعة لمساعدة المزارع على زيادة دخله. 

        حيث أن عملية االستصالح لألراضـي      .المساهمة في خلق فرص عمل جديدة مؤقتة ودائمة
الزراعية بحاجة إلى أيدي عاملة وأيضاً تحفيز الفالح والمزارع لالعتماد على أرضه بـدال              

  .العمل في المشاريع اإلسرائيليةمن 
 

  :رشاد والتدريبمشاريع صغيرة لإل .12.2.2
  

. بدأ االتحاد العمل بهذا البرنامج منذ نشأته بهدف المساهمة بدعم المزارعين وعودتهم إلـى األرض              
وتضاعفت أهميته على ضوء سياسة الحصار وتسريح العمال الفلسطينيين العـاملين داخـل الخـط               

 هذا البرنامج بزيادة وعي المزارعين في مجال استخدام أحدث الوسائل والطـرق             األخضر، وأسهم 
  .العلمية في الزراعة

  
  أعد االتحاد عدة نشرات إرشادية ووزعهـا علـى عـدد كبيـر مـن               :النشرات اإلرشادية

وعالجت النشرات مواضيع ذات أهمية ومن هذه النـشرات     .  مختلف المناطق  المزارعين في 
بكات الري،  زراعة الخيار داخل البيوت البالستيكية، شجرة الزيتـون،           نذكر منها صيانة ش   

كيفية استخراج زيت الزيتون بشكل ممتاز، قطف الزيتون، المكافحة المتكاملة، طرق الـري     
الحديثة، تعقيم التربة بواسطة عملية التشميس، العناية بالحديقة المنزلية، طرق تعقـيم ميـاه              

  . النحلآبار الجمع المنزلية، تربية
  يعتمد االتحاد في هذا البرنامج على طاقم مـن المهندسـين الـزراعيين              :اإلرشاد الميداني

يقومـون  ) اإلنتاج النباتي، الثروة الحيوانية، المياه، البيئـة      ( في مجاالت مختلفة   المتخصصين
بجوالت ميدانية في مختلف المناطق الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غـزة مـن بينهـا       

كذلك يعتمد في سياسته على وجود مشاتل تعتبر بمثابة مقرات لإلرشاد وهي            ، الخليل محافظة
  .مشتل خانيونس وبيت الهية وطولكرم والخليل

  وفي هذا اإلطار شمل اإلرشاد العشرات من المزارعين في محافظة الخليل والمئات على 
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لموسـم أو ذاك،    مستوى الضفة الغربية، وتركز حول األصناف الممكن زراعتها في هـذا ا           
  .إضافة إلى زيارات ميدانية بهدف تقديم النصح واإلرشاد للمزارعين

 الرتقاء بمستوى وعي المزارعين الفلسطينيين في مجال استخدام الطـرق          ليهدف   :التدريب
  .الحديثة التي تكفل زيادة اإلنتاج وتقليص التكاليف وسالمة البيئة الزراعية وسالمة صحتهم

  
  : اإلنتاجية والخدماتيةالصغيرة المشاريع .13.2.2

  
وهي برامج تهدف إلى رفد االتحاد لبعض المساهمات في تغطية مصاريفه، ومـساعدة المـزارعين        

  :وتوفير متطلباتهم بأسعار معقولة
  

   :تطوير وتصدير زيت الزيتون الممتازالخاصة بصغيرة ال مشاريعال .14.2.2
  

 عدد كبير من المزارعين في قرى الضفة الغربية ومنها          قام االتحاد بعملية فحص ميدانية للزيت لدى      
محافظة الخليل بهدف معرفة نسبة الحموضة قبل تصديره إلى األسواق األوروبيـة، حيـث بلغـت                

 75الكمية المصدرة العام الماضي عشرة أطنان من الزيت إلى سويسرا معبأة في زجاجـات سـعة                 
 عملية تسويق زيت الزيتـون الفلـسطيني مـن       االتحاد يقوم بشكل دوري في تسهيل       بحيث أن  3سم

خالل نسج عالقات مع المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية والتي تعمل من خاللهـا علـى بيـع                 
كميات كبيرة من زيت الزيتون ذات الجودة العالية وبأسعار منصفة للمزارع الفلسطيني، إضافة إلى              

عديد مـن ورش العمـل التدريبيـة والزيـارات          قيام االتحاد من خالل مهندسيه المختصين بعمل ال       
الميدانية لعدد كبير من المزارعين بهدفهم إرشادهم إلى كيفية الحصول على زيت زيتون ذات جودة               

  .عالية ومنافسة لألسواق العالمية
  

  :تعزيز صمود المزارع الفلسطينيالصغيرة الخاصة ب المشاريع .15.2.2
  

لثانية، كرس االتحاد الجزء األكبر من إمكانياتـه لـدعم وتعزيـز            منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية ا    
صمود المزارع الفلسطيني ومواجهة االعتداءات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية وفـي هـذا             

  :اإلطار نفذ عدد من المشاريع الطارئة
  

 فجلوذلك من خالل توزيع بذور الفول والسبانخ والبقدونس وال: تعزيز االقتصاد المنزلي 

  والبصل وأشتال الملفوف الخس والزعتر والزهرة، حيث كان هذا البرنامج موزع على قرى
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  .) طولكرم ، الخليل، جنين،رام اهللا( المدن التالية 
          تعزيز صمود المزارعين الذين تضرروا من قبل االحـتالل اإلسـرائيلي خـالل انتفاضـة

ألشجار التي اقتلعت أو أحرقـت      األقصى وذلك بتزويدهم بأشتال أشجار مثمرة عوضاً عن ا        
 دونم مـن األراضـي      158من قبل االحتالل اإلسرائيلي، حيث قامت اللجان بإعادة تشجير          

التي تم تجريفها في منطقة الخليل وذلك بأصناف مختلفة من اللوزيات والزيتون كما تمـت               
 .مساعدة المزارعين على تسييج أرضهم

       يين الذي تـضرروا جـراء إغـالق الطـرق          خلق فرص عمل للعديد من العمال الفلسطين
والحصار االقتصادي الذي تفرضه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على الـشعب الفلـسطيني            
واستثمار هذه الفرص في تطوير القطاع الزراعي من خـالل بنـاء الجـدران االسـتنادية               
وتعزيل وتجهيز األرض للفالحة وتزويد المزارعين بأشتال مثمـرة وذلـك فـي محافظـة           

 .طولكرم، الخليل، الخليل وذلك بدعم وتنسيق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

              برنامج الغذاء مقابل العمل لدعم صمود المزارعين فقد قام االتحاد بتنفيـذ مـشروع عمـل
مقابل غذاء في منطقة الخليل والخليل ويشمل هذا المشروع استصالح األرض يدوياً بما فيه              

لحجارة وتسوية وتسهيل األرض للزراعـة وبنـاء الجـدران          التعزيل وتكسير الصخور وا   
االستنادية وحفر آبار الجمع ألغراض الزراعة، وزارعة األشتال إضافة لعقد العديـد مـن              
الدورات اإلرشادية والتثقيفية للمزارعين والسيدات، ومقابل إنجاز هذه األنشطة تـم توزيـع          

اتحـاد  (روع بتنسيق مع اإلغاثة الكاثوليكيـة    مواد غذائية على المستفيدين وتم تنفيذ هذا المش       
 . )2005لجان العمل الزراعي، 

 2008 و حتـى العـام       2000وفي مايلي قائمة بالمشاريع التنموية التي نفذها اإلتحاد منذ العام           
أخذين بعين اإلعتبار المشاريع التي زادت مدتها عن السنة و ليست من بين مشاريع الطـوارئ                

 . المنفذه 
  

  2002-2000مشاريع اإلتحاد الصغيرة قائمة  : 2.2 جدول
  

  المسـتفيدين عـدد ) القرى المستهدفة مفصلة (  الموقع  إسم المشروع 

 26 دورا  مشروع تطوير أراضي 
 28 بيت أمر  مشروع تطوير أراضي 
 25 مراح رباح مشروع تطوير أراضي 
 35 حسكا بيت كاحل  مشروع تطوير أراضي 

 15 حدب العلقة  ير أراضي مشروع تطو
 129 المجموع 
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  2005-2003مشاريع اإلتحاد الصغيرة قائمة   :3.2جدول 
  

 إسم المشروع 
القرى (  الموقع 

 ) المستهدفة مفصلة 
  المسـتفيدين عـدد

مشروع تشغيل أيدي عاملة من خالل القطاع  35 بني نعيم 
 15 العديسة  الزراعي

 سعير
 صفا

 شقبا

 ية المتكاملة مشروع التنمية الزراع

 حزما

56 

 16 عبدة  ) الوفرة ( مشروع إستصالح أراضي جماعي 

 122 المجموع 
  

  2006مشاريع اإلتحاد الصغيرة قائمة :  4.2جدول 
  

 المسـتفيدين عـدد )القرى المستهدفة مفصلة ( الموقع  إسم المشروع 
 40 صير تطوير أراضي صير  

 18 شوفه  اراضي مشروع تطوير
 6 كفا االستصالح / طولكرم 

 60 إذنا ، ترقوميا ، سكة ، البرج مشروع األمن الغذائي 
 5 وادي فوكين حدائق منزليه

 21 بتير تنكات مياه

 6 مضخة مياة

 6 خزانات مياة

 طرمبات رش

 حوسان

20 

 20 العبيد يه،الضاهريه ،الكرمل ،السموع  إنشاء بركسات 

 20 حارة أبو سنينه، واد النصارى  حدات أرانب توزيع و

 242 المجموع
  

 كانت تأخذ منحا تـصاعديا     2006 يمكن القول أن مشاريع اإلتحاد في العام         4.2إستنادا الى الجدول    
حيث لوحظ من خالل تقارير المتابعة و الرصد التي نفذتها دائرة البرامج أن زيادة كبيرة في عـدد                  

ريع حصلت باألضافة الى التوسع في عدد المناطق التي يغطيها اإلتحـاد فـي              المستفيدين من المشا  
  . برامجه وكذلك في طبيعة المشاريع و عدد المناطق التي غطاها 
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  2007 مشاريع اإلتحاد الصغيرة  قائمة :5.2جدول 
  

 الموقع إسم المشروع
 عـدد

 المسـتفيدين

مشروع المساعدات األسر الريفية في محافظة 
 الخليل 

مسافر بني ، الظاهريه ، السموع ( الخليل 
 30 نعيم 

 15 )الشيوخ( الخليل   دجاج بيـاض –مشــروع األمن الغذائي 
مشروع تحسين األمن الغذائي في محافظة 

 40 )سكا ، ترقوميا ، إذنا ، البرج( الخليل  الخليل

 مشروع تطوير اراضي شوفة
 عزبة -شوفة(محافظة طولكرم وقلقيليه 

 31 ) جيوس- كفا- شوفة

 مشروع تحسين االمن الغذائي
باقة ، حجه(قرى محافظة قلقيليه

 50 )رأس عطيه،كفرالقف،اماتين،الحطب
 28  سفارين-محافظة طولكرم  مشروع تطوير اراضي سفارين

مشروع دعم االنتاج والتنوع الزراعي في 
 60 محافظتي طولكرم وقلقيليه  المناطق القريبة من الجدار 

 254  وعالمجم
  

  2008قائمة مشاريع اإلتحاد الصغيرة : أ-6.2جدول 
  

 الموقع إسم المشروع
 عـدد

 المسـتفيدين

 مشروع تطوير االراضي في جنوب الضفه  
، خربة ازكاريا ، نحالين ، دير سامت 

، بيت نعمر ، هندازه ، ارطاس و، الخضر 
 48 جناتا   

 تحسين مستوى المعيشة في الضفة وغزة

جنين،عصيرة /بة،عجة،عنزة،جبعيعبد،عرا
الشمالية، طلوزة،بيت 

نابلس،سلواد،دير /امرين،اجنسنيا،الناقورة
 50 رام اهللا /جرير، الطيبة

مشروع  االمن الغذائي لتحسين دخل صغار 
منتجي زيت الزيتون وتحسين جودة الزيت 

 الناتج  

كفردان، عربونة، دير 
جنين، ياقة الشرقية،خربة /ابوضعيف،قباطية

 60 .قلقيلية/طولكرم، جيوس،فالمية/ارةجب

 
بيت ( محافظة طولكرم وتشمل قرى :  أوال

 ).  ليد ،عنبتا ، إكتابا ، رامين وكفر اللبد 

80 
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  2008مشاريع اإلتحاد الصغيرة قائمة : ب-6.2 جدول
  

 الموقع إسم المشروع
 عـدد

 المسـتفيدين

 

محافظة نابلـس وتشـمل قـرى  : ثانيا 
ف، مأدما ، بورين و عورتا ، عوري(

 ). عصيرة القبلية 

80 

مشروع تحسين االمن الغذائي في منطقة 
 قلقيليه 

 كفر -جيت-  فرعتا - الفندق -جينصافوط 
 60 قدوم

 70 ترقوميا، نوبا، صوريف، بيت كاحل تربيه النحل وزراعه النباتات الطبية
 368    المجموع

  
  :ةمشاريع اإلتحاد الصغيرمصادر تمويل  .16.2.2

  
يعتمد االتحاد في تغطية البرامج والمشاريع على مصادر التمويل العربية واألجنبية وخاصـة مـن               
المؤسسات الصديقة في االتحاد األوروبي باإلضافة إلى مصادر التمويل الذاتية وال يقبـل االتحـاد               

تبلـغ الميزانيـة   التعاطي والتعامل مع مصادر التمويل النابعة من الواليات المتحدة األمريكية بحيث            
مدير مشاريع اتحـاد    (مليون دوالر ) 15(السنوية ألنشطة وبرامج االتحاد في الضفة الغربية حوالي         

  . )2009 ، لجان العمل الزراعي،نيسان
  

   : كأهم المؤشرات على تحسن الظروف المعيشية التنمية المستدامة 3.2
  

طين مجموعة من األهداف التنموية التـي       مثلها مثل الكثير من دول العالم النامية فقد وضعت لفلس         
أطلق عليها األهداف األلفية للتنمية في فلسطين حيث يعتبر إتحـاد لجـان العمـل الزراعـي أن                  
مشاريعه الصغيرة تعتبر أهم الخطوات العملية لخدمة األهداف األلفية للتنمية في فلسطين بـالرغم              

يش تحت االحتالل وفي ظروف صـراع       من أن األرض الفلسطينية المحتلة، كمنطقة وكشعب، تع       
  :خيص ألهم أهداف ومؤشرات األلفيةوفيما يلي تل.  متواصل ومستقبل يكتنفه الغموض

  
   :القضاء على الفقر أولوية: في األراضي الفلسطينية أهداف ومؤشرات األلفية  .1.3.2

  
  : حيث تتمثل أهداف األلفية في األراضي الفلسطينية بمايلي 
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  تشير البيانـات الخاصـة بمؤشـرات       : لقضاء على الفقر المدقع والجوع      ا: الهدف األول
القضاء على الفقر المدقع والجوع أن هناك ارتفاعاً فـي حـاالت الفقـر فـي األراضـي            

 منذ اندالع االنتفاضة وما تبعها مـن        2000الفلسطينية، وزيادة نسبة فجوة الفقر بعد العام        
ارتفعـت إلـى   % 6.2، 1998نسبة فـي العـام   إجراءات إسرائيلية تعسفية، حيث كانت ال  

  .2005في العام % 8.0

  خـالل الـسنوات    : تحقيق التعليم األساسي للجميع على المستوى العـالمي       : الهدف الثاني
 نجد أن نسبة االلتحاق بالتعليم بشكل عام والتحاق اإلناث          1995األخيرة وبالتحديد منذ عام     

% 83.8القيد في التعليم األساسي ما يعادل       بشكل خاص بارتفاع مستمر، حيث بلغت نسبة        
  .2006/2007في العام الدراسي 

    تعزيـز المـساواة حـسب       هوو الهدف الثالث حيث أعتبر    : المساواة وتعزيز سلطة المرأة
يالحظ أن األراضي الفلسطينية اقتربـت       :النوع االجتماعي وتعزيز دور المرأة في السلطة      

صعيد التعليم، حيث بلغت نسبة اإلناث إلى الذكور في         جداً من تحقيق الهدف المنشود على       
 100 أنثـى لكـل      111.3 ،وفي التعليم العالي بلغت      100 أنثى لكل    98.2التعليم األساسي   

أما فيما يتعلق بحصة النساء من الوظائف مدفوعـة         .2005/2006ذكر في العام الدراسي     
مستمر عند المقارنة مـا بـين       األجر في القطاع غير الزراعي فنجد أن النسبة في ارتفاع           

% 17.2ارتفعت إلى   % 14.5،  1996حيث كانت النسبة في العام      ،  2006 و   1995عامي  
  .2006في العام 

    2005خالل األعوام من    :تخفيض معدالت وفيات األطفال    فقد تمثل في     الرابعاما الهدف-
ة عمـا   لوحظ تحسن طفيفٌ في معدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن الخامـس   2006

فـي  % 27.3، حيث انخفض معدل وفيات الرضع من        1994-1990كان عليه في الفترة     
، وكذلك بالنسبة لمعدل وفيات     2006-2005في الفترة   % 25.3 إلى   1994-1190الفترة  

في نفس الفترة، ولكن    % 28.2الى  % 33.2األطفال دون سن الخامسة، حيث انخفض من        
  .هذا التحسن ال يحقق الهدف المنشود

     ال تتوافر بيانـات     حيث   :تحسين صحة األمومة   متمثال في    الهدف الخامس في حين أعتبر
على مدار األعوام السابقة، أما فيما يتعلق بنسبة الـوالدات          " النفاسية"لحساب معدل وفيات    

التي تجري تحت إشراف موظفي صحة من ذوي المهارة فنجد أنها ارتفعت عمـا كانـت                
  .2006في العام % 98.9لتصل إلى % 94.9غت  حيث بل1996عليه في عام 

   فيما : مقاومة مرض اإليدز، والمالريا وأمراض أخرى      فتم تلخيصه في     الهدف السادس أما
يتعلق بأمراض اإليدز والمالريا واألمراض الوبائية األخرى نجد عدداً قليالً جداً مـسجالً             

أما فيما يتعلق   . الفلسطيني أمراض وبائية في المجتمع    لدى وزارة الصحة، وال تعد ظاهرة       
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 2006-1996بمعدل انتشار وسائل منع الحمل فنجد أنه يتذبذب، فنالحظ أنه يرتفع ما بين              
 .2006في العام % 50.2ثم ارتفعت إلى % 45.2، 1996حيث كانت النسبة في العام 

        ن أ                 :البيئة السليمة في حين تم التأكيد على مؤشر سابع م دف ال ھ الھ بط  ب ذي أرت داف وال  ھ

ل   األلفیة   ي   والذي تمث فيما يتعلق بتضمين مبـادئ  حيث أنه و : ضمان استدامة بيئة سليمة ف
التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الوطنية والبدء باستعادة الفاقـد مـن المـصادر              
البيئية، نجد عدم اختالف فيما يتعلق بمساحات األراضي المغطـاة بالغابـات واألراضـي              

د يعود السبب في ذلك إلى الظروف الـسياسية فـي األراضـي الفلـسطينية،              المحمية، وق 
 وفيمـا يتعلـق     .ومحدودية األراضي التي تقع ضمن سيطرة السلطة الوطنية الفلـسطينية         

 حيـث بلغـت     2001بنسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب نجد تراجعاً من العام           
  .2006عام % 27.2لتصل إلى % 30.3النسبة 

  
   :تعريف التنمية المستدامة .2.3.2

  
اإلقتصادية واإلجتماعيـة   يبدو أن التنمية المستدامة هي التي تصيغ اليوم الجزء األكبر من السياسة             

قد كان للعمومية التي اتصف بها المفهوم دورا في جعله شعارا شائعا وبراقا مما جعـل                في العالم و  
كأجندة سياسية حتى لو عكست تلك األجندات التزامات        كل الحكومات تقريبا تتبنى التنمية المستدامة       

 فاالستدامة يمكن أن تعني أشياء مختلفة، بل متناقـضة أحيانـا،            اسية مختلفة جدا تجاه االستدامة،    سي
ولذا يبدو أن التوافق بين وجهات النظـر تلـك       . لالقتصاديين، وأنصار البيئة، والمحامين، والفالسفة    

  . بعيد المنال
  

ذلك الوارد فـي تقريـر      وهو التعريف الذي يتفق معه الباحث       عريفات وأوسعها انتشارا    ومن أهم الت  
نشر من قبل اللجنة غبر الحكومية التي أنشأتها األمم المتحدة في أواسط الثمانينات مـن               (بروندتالند  

، والـذي عـرف     )القرن العشرين بزعامة جروهارلن بروندتالند لتقديم تقرير عن القضايا البيئيـة          
التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية أو اإلضـرار           "تنمية المستدامة على أنها     ال

ويـزعم كـل مـن    . (WCED 1987: 8،43)" بقدرة األجيال القادمـة علـى تلبيـة احتياجاتهـا    
McNaghten and Urryأنه :  

  
مـن قبـل الحكومـات،    منذ قمة ريو أصبحت التعريفات العملية لالستدامة مقبولة على نطاق واسع        

ويبدو أن تلك التعريفات قد عدت مـن قبيـل          .  وقطاع األعمال  NGOsوالمنظمات غير الحكومية    
العيش ضمن نطاق القيود المحدودة لألرض، واإليفاء باالحتياجات دون اإلضرار بقـدرة األجيـال              
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ومـع  . (McNaghten &  Urry 1998: 215)القادمة لإليفاء باحتياجاتها، وتكامل البيئة والتنمية 
سواء بين أفراد الجيل الحالي من جهة أو بـين األجيـال            (أن هناك شبه إجماع نظري بأن المساواة        

تعتبر عنصرا أساسيا للمفهوم إال أن مـضمون تلـك المـساواة ال يـزال       ) المختلفة من جهة أخرى   
  . غامضا

  
والمتمثلة في اإلستخدام اإلنساني    ة  وانسجاما مع هذا التعريف ينبغي التأكيد عند معالجة المشكلة البيئي         

  :على ثالثة أنواع من التوازن في هذا المجال وهيالمفرط للموارد 
  

 التوازن بين المناطق وخاصة بين الشمال والجنوب  
 التوازن بين الكائنات الحية 

 التوازن بين األجيال 

  
ناية يمكن مـن خاللـه      وهذا يعني ضمنيا العمل على تقييد النشاطات اإلنسانية ضمن نظام محدد بع           

إذن فـإن   . التحقق من عدم فرض أي أعباء إضافية على النسق الحيوي لألرض أو األجيال القادمة             
ما ينبغي العمل على استدامته هو ذلك الوضع المتوازن عالميا بين احتياجات اإلنـسان واحتياجـات       

   .رر أمرا حاسما للبشالطبيعة، حيث يجب اإليفاء بمعظم احتياجات الطبيعة ألن تحقيقها يعتب
  

  :واقع التنمية المستدامة في فلسطين. 3.3.2

  
في منتـصف  حسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الفلسطينية  عدد السكان في األراضيبلغ 

نـسمة فـي الـضفة الغربيـة و     ) 2،736،899(نسمة، مـنهم   (4،409،684)  حوالي2010العام 
علن أن عدد المواطنين الفلسطينيين المقدر فـي محافظـة   وأ. قطاع غزة نسمة في) 1،672،785(

مواطناً في ذلك الجزء ) 249،183(، منهم 2005فرداً في منتصف العام  (398،633) القدس سيبلغ
 ،1967المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيـد احتاللهـا للـضفة الغربيـة فـي عـام        من

  .%3.1مو يصل الى وبمعدل ن مواطناً في باقي المحافظة) 149،150(و
  

لقد أصبح وضع الخدمات الصحية متدهورا  نتيجة لالعتداءات االسرائيلية المتكـررة وخـصوصاً              
خالل فترة انتفاضة األقصى حيث منعت القوات االسرائيلية وصول الطواقم الطبية والمرضى الـى          

 في تدمير الجيش     وبالمثل فإن قطاع التعليم يعاني أيضاص من صعوبات كثيرة تمثلت          .المستشفيات
  . مدرسة1290 مدرسة وإغالق أكثر من 106االسرائيلي ألكثر من 
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يمثل هذا النمو السكاني في ظل الظروف االقتصادية الصعبة وزيادة نسبة البطالة والفقـر التحـدي    
 من تعداد   645األساسي الذي يواجه تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين حيث أصبح يعيش قرابة             

كمـا أن    1998في عام   % 22 المناطق الفلسطينية المحتلة تحت خط الفقر بالمقارنة مع          السكان في 
  .من مجموع القوى العاملة في المجتمع الفلسطيني% 57نسبة البطالة تجاوزت 

  
  : والتنمية المستدامة األوضاع المعيشيةخلفية عامة حول . 4.3.2

  
الل او الجئاً ومشتتاً في إنحـاء المعمـورة،      منذ عدة عقود والشعب الفلسطيني اما يعيش تحت االحت        
 وهي تسيطر علـى مجمـل جوانـب         1967ومنذ احتالل إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام         

  .الحياة اليومية للفلسطينيين والمصادر الطبيعة وخاصة األرض والمياه
  

 الـسكنية سـواء   تعزل ممارسات االحتالل اإلسرائيلي المدن والقرى وتعيق الحركة بين التجمعـات  
لألغراض االقتصادية أو االجتماعية وتصادر االرض والمياه الغراض التوسع االستعماري، حيـث         

من مياه الضفة الغربية وتقيم المـستعمرات والمعـسكرات والمنـاطق           % 85تسيطر إسرائيل على    
. ة واألردن من اراضي الضفة الغربية وتتحكم بالمعبر الوحيد بين الضف        % 50االمنية على اكثر من     

وال زالت المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية متعثرة بسبب تشبث إسرائيل بوجهة نظرها في فـرض          
وتـسعى  . الحل السياسي واالقتصادي الذي يضمن مصالحها بالتوسع االستعماري في الضفة الغربية       

امـت جـدار    إسرائيل لفرض الواقع السياسي القائم على التوسع على حساب اراضي الضفة، فقد أق            
الفصل العنصري على اراضي الضفة الغربية والذي بموجبه تضم أراض وتجمعات سـكنية الـى               

  .اراضيها
  

مناخ فلسطين كمناخ البحر األبيض المتوسط حيث يمتاز بصيف طويل، حار وجاف، وشتاء مـاطر               
جد المنـاخ   فيو. محدود ويتباين المناخ في الضفة الغربية لتباين التضاريس رغم محدودية االراضي          

الساحلى والجبلي والصحراوي وكذلك المناخ الخاص بمنطقة االغوار التي تقع تحت مستوى سـطح         
وقد أعطى التنوع المناخي األراضي الفلسطينية صبغة زراعية مميزة هـي القـدرة علـى               . البحر

سقوط زراعة العديد من المحاصيل المتنوعة ضمن مواعيد مختلفة وعلى مدار العام ويتراوح معدل              
  .  ملم في السنة وهو متذبذب700 ملم الى 100االمطار بين 

  
لقد عملت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على استغالل االنتفاضة الحالية لتطبيق سياسة الفصل أحادي             

 ببناء جدار العـزل  2002 من حزيران عام  16الجانب بين إسرائيل والضفة الغربية حيث بدأت في         
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ويمتـد الجـدار    )2( كم من الخط األخضر، شـكل        23بية بعمق يصل إلى     الذي يخترق الضفة الغر   
 102 كم ليعزل الضفة الغربية من جهاتها الشمالية والغربيـة والجنوبيـة وهـو يـضم     620بطول  

.  تجمعا سكنيا فلسطينيا عن باقي التجمعات السكنية       97مستوطنة ويلحقها بإسرائيل إضافة إلى عزل       
 تلتف حول تجمعات سكنية فلسطينية محولة إياها إلى معازل كما هـو           وهنالك أجزاء من هذا الجدار    

 كما ويتفرع من الجدار جدار ثانوي يعزل        ، حال مدينة قلقيلية التي عزلت تماما عن قراها المجاورة        
 ألف دونـم    565وبالتالي نجد أنه يلتهم     . مدنا وقرى فلسطينية مثل طولكرم وبعض قراها المجاورة       

ن مساحة الضفة الغربية األمر الذي أدى إلى غياب التكامل الجغرافـي بـين              م% 10أي ما يقارب    
  . ة التخطيط التنموي الشامل فيهاالتجمعات الفلسطينية داخل الضفة مما يحد من إمكاني

 
كما أن الجدار يشكل عائقاً أمام الحفاظ على األنظمة البيئية والمعالم الطبيعية والترابط بين المنـاطق      

ه آثار سلبية على تنقل الحيوانات البرية نتيجة لتجزئة األنظمة البيئيـة بـين إسـرائيل                ول. المحمية
 وسيتـسبب   والضفة الغربية من جهة وغياب التواصل بين الممرات البيئية الطبيعية من جهة أخرى          

 مـن   2 كم 40.9الجدار ومنطقة العزل األمنية الشرقية بتدهور الغطاء النباتي في الضفة نتيجة عزل             
من المساحة الكلية للغابات عن البيئـة       % 50.7لغابات الطبيعية والمزروعة والتي تشكل ما يقارب        ا

.  منطقة محمية حيث سيمنع الفلسطينيون من الوصول إليها        40المجاورة، إضافة إلى عزل أكثر من       
ـ         زارعين وفيما يخص القطاع الزراعي، فإنه مهدد بخسائر فادحة نتيجة لعملية العزل التي ستمنع الم

الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية حيث تبلغ مساحة األراضـي الزراعيـة المهـددة               
 أما تلك الواقعة ضمن منطقة العزل الغربية فتبلغ         2 كم 295.6والواقعة ضمن منطقة العزل الشرقية      

 مـن مـساحة  % 27.9وهذه األراضي الزراعية المهددة تشكل مـا يقـارب    . 2 كم 167.0مساحتها  
اإلسرائيلي، بقي القطاع عرضـة  " االنسحاب" وفي غزة ورغم     األراضي الزراعية الكلية في الضفة    

  .للعدوان واالجتياح باستمرار ومحاصراً ومعزوالً تماماً عن الضفة الغربية
  

 5845 منهـا   2كـم " 6210 "1967تبلغ مساحة األراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام          
 3.46(  بلغ عدد سكان الضفة الغربية والقطاع          في قطاع غزة   2 كم 365 الغربية و     في الضفة  2كم

 حـوالي   2004، و معدل عدد األسر التي تعيش تحت خـط الفقـر للعـام               2004في العام   ) مليون
 للفـرد  1217.8 مليون دوالر أي بمعدل      4131.2 حوالي   2004، وبلغ الناتج المحلي للعام      60.6%
وقد ساهمت الزراعة في الناتج المحلي في الربـع          % 26.8عدل البطالة حوالي    بينما بلغ م  . الواحد

   .%8 بنسبة 2005الثاني من العام 
  

ال زالت إسرائيل تحتل الضفة الغربية بشكل كامل وتفرض طوقاً وعزلة على قطـاع غـزة، فهـي         
والضفة وتـسيطر  تسيطر على المنفذ البحري لقطاع غزة وعلى جميع المنافذ التي تربط بين القطاع        
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بشكل غير مباشر على معبر رفح الوحيد مع مصر كما تحكم السيطرة على المعبـر الوحيـد بـين                
من مياه الضفة الغربية وتقـيم المـستعمرات والمعـسكرات          % 85الضفة واألردن، وتسيطر على     
  .من اراضي الضفة الغربية% 50والمناطق االمنية على اكثر من 

  
 علـى ركـائز   1967تصادية اإلسرائيلية في الضفة و القطاع منـذ عـام   وقد ارتكزت السياسة االق 

أساسية تهدف إلى التطويع والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، و محاولة التحكم فـي أداء               
قوة العمل الفلسطينية بكونها المادة البشرية المحركة لكافة القطاعات االقتصادية الفلسطينية، فـضالً             

قوة التي يمكن أن تقاوم و تحد من الزحف اإلسرائيلي في كافة االتجاهات، كما تستهدف               عن كونها ال  
السياسة االقتصادية اإلسرائيلية تبديد الموارد المالية الفلسطينية، ومنع التراكم الرأسمالي للحـد مـن         

، و  قيام استثمارات وطنية فلسطينية تؤدي إلى تطوير القاعدة االقتـصاديـــة و تحـسين أدائهـا              
  .  بالتالي حصول نمو اقتصادي فلسطيني إيجابي

  
وعلى صعيد اتفاقية اوسلو وما نجم عنها من اتفاقيات اقتصادية مثل اتفاقية باريس التي وقعت عـام                 

فـان هـذه   .  وهي بروتوكول تعاقدي يفترض أن يحكم العالقات االقتصادية بـين الجـانبين            1994
سيكون  :ل اإلسرائيلي، مع اإلشارة إلى تركيزها على ما يلي        االتفاقية لم تنفذ ولم تخدم سوى االحتال      

 ، اسة واجراءات االستيراد والجمارك   للسلطة الفلسطينية كل الصالحيات والمسؤوليات في مجال سي       
منطقـة  (سيكون للسلطة الفلسطينية كامل الصالحية والمسؤولية في نقـاط الجمـارك الفلـسطينية     و

االستيراد على البضائع المتفق عليها وتشمل الصالحيات عمليـة         وتطبيق سياسة الجمارك و   ) الشحن
  . التفتيش وجباية الضرائب والرسوم االخرى

  
  :التنمية المستدامةتحسين الظروف المعيشية ودور اتحاد لجان العمل الزراعي في . 5.3.2

 
 البـرامج   لعب اتحاد لجان العمل الزراعي دورا مهما في مجال التنمية من خالل إقامة سلسة مـن               

واألنشطة والمشاريع الصغيرة التي تستهدف الوصول إلى وضع تنموي مستدام إلى جانب الحفـاظ              
على الوضع البيئي للحفاظ على حق األجيال القادمة من االستفادة من الموارد الطبيعية دون الضرر               

ج مـاهو خـاص     في الوضع البيئي وبالتالي التأثير على التنوع الحيوي ومن تلك األنشطة والبـرام            
بمشاريع استصالح وتأهيل العديد من األراضي الزراعية الغير مستغلة والتي تعمل على أن تكـون               
مصدر دخل دائم للعديد من األسر الفقيرة والمحتاجة إضافة إلى إقامة العديد من المشاريع الهادفـة                

رس الفلـسطينية تهـدف إلـى       إلى الحفاظ على البيئة الفلسطينية منها تشكيل األندية البيئية في المدا          
تزويد الطلبة في العديد من المحاضرات والندوات التي تتحدث عن البيئة الفلسطينية وعـن كيفيـة                
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االستغالل االمثل للموارد الطبيعية دون إلحاق األذى بالمحيط البيئي ونقل تلك المعرفة مـن خـالل              
حاد بصورة مستمرة على تنفيـذ العديـد   المدرسة إلى كافة األطر االجتماعية الفلسطينية، ويعمل االت       

من المشاريع التي تهدف إلى اكبر قدر من التنمية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز القـدرة باالعتمـاد                
على ألذات والسعي إلى تنفيذ مشاريع ذات صبغة إنتاجية تسهم في تعزيز صمود الشعب الفلـسطيني   

ن موارد طبيعية من ممارسات االحتالل التعـسفية والهادفـة إلـى            وتجعله يحافظ على ما يمتلكه م     
ضرب البنية التحتية للشعب الفلسطيني والوقوف دوما في وجه تقدم عجلة التنمية للشعب الفلسطيني              
بهدف إخضاع وتركيع هذا الشعب العظيم الذي واجه االحتالل منذ سنوات طويلة دون كيد أو ملـل                  

لزراعي إلى جانب العديد من المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية في          وساهم اتحاد لجان العمل ا    
  .تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتقديم شتى أنواع الدعم لهذا الشعب العظيم

  
   :تحسين الظروف المعيشية في الضفة الغربية محددات ومعوقات . 6.3.2

  
لضفة الغربيـة وقطـاع غـزة       تشكل نسبة االراضي المزروعة الى اجمالي مساحة االراضي في ا         

 دونما، ويبلغ مجموع عـدد الحيـازات        1،514،847، حيث تبلغ مساحة األراضي الزراعية       25%
وتـصنف  . في قطاع غزة   % 11.6في الضفة الغربية و   % 88.4 حيازة، منها    108،654الزراعية  

% 18.7ة و حيازات ثروة حيواني  % 10.7من الحيازات الزراعية على أنها حيازات نباتية و       % 70.6
مـن إجمـالي    % 12.5 تشكل المساحات المروية في الضفة الغربية وقطاع غزة          .حيازات مختلطة 

. فـي قطـاع غـزة    % 62 ،من إجمالي المساحات المزروعة في الضفة     % 6( األراضي المزروعة 
تتذبذب قيمة مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في صافي اإلنتاج المحلي، حيث بلغت اكثر مـن               و

 .2005في الربع الثاني من العـام       % 8، و 2003فقط العام   % 11في السبعينات، ووصلت    %  30
يعود هذا التراجع الى نمو القطاعات االقتصادية األخرى من جهة وخاصة قطاع الخـدمات، وإلـى          

  .السياسات اإلسرائيلية الهادفة إلى تدمير القطاع الزراعي من جهة ثانية
  

مـن مجمـوع   % 15.6 2005 الزراعي في الربع الثاني من العـام    نسبة العاملين في القطاع    بلغت
 وتشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعـام         .العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة     

 من النساء العامالت يعملون في الزراعة ويعملـون         26.3من الرجال العاملين و   % 9.4 بأن   2001
فـي القطاعـات   $ 17.3مقارنـة مـع   )  في غزة8.1الضفة و في 15.2($ 13بمعدل  دخل يومي     

 وبشكل عام، تعتبر المنشآت الزراعية، سواء الخاص منها باإلنتاج الحيـواني أو             .اإلنتاجية األخرى 
مـن أصـل    % 98باإلنتاج النباتي، وحدات إنتاجية صغيرة من حيث عدد العاملين فيها، فحـوالي             

  . عاملين4دد العاملين فيها عن  األغنام واألبقار يقل ع منشأة زراعية عاملة في مجال تربية6104
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فـي الـضفة    % 87.5 منشأة في مجال الصناعات الزراعية في الضفة والقطاع، منهـا            720وتعمل
 منشاة من منشآت التصنيع الزراعي في مجـال تـصنيع    273تعمل  . الغربية والباقي في قطاع غزة    

 47 عامال في موسم حـصاد الزيتـون، وتعمـل           1410وتشغل  ) معاصر الزيتون (الزيوت النباتية   
من مدخالت  % 52من احتياجات السوق المحلي لكن      % 86منشأة في مجال تصنيع األلبان وتغطي       

  .إنتاجها مستورد من السوق اإلسرائيلي
  

ذكر التقرير الوطني لتقدير الفقر بالمشاركة الى ان إهمال وتراجع الزراعة هو احد أسباب الفقر في                
القطاع، وأشار إلى مجموعة من العوامل ساهمت بشكل مباشر في وتراجع قطاع الزراعة،             الضفة و 

   : )1.2شكل  (هي
  

  
  

  معيقات تطور القطاع الزراعي : 1.2شكل 
  

o         ممارسات وسياسات االحتالل اإلسرائيلي من مصادرة وتجريـف لألراضـي والمنـشآت
  .الزراعية وغيرها

o ودة األدوية الزراعيةغياب الرقابة الحكومية على أسعار وج. 

o               ضعف أنشطة اإلرشاد الزراعي ومحدودية المراكز البيطرية أو بعـدها عـن المنـاطق
 .الزراعية

o           محدودية المياه والسيطرة اإلسرائيلية عليها ومصادرتها وتحكم كبار المزارعين بالمصادر
 المائية المتاحة 
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o  للمنتجات الزراعية الفلسطينيةمنافسة المنتجات الزراعية اإلسرائيلية المدعومة حكوميا. 
 

يتعرض القطاع الزراعي الفلسطيني لمجموعة من المعيقات التي تقف امام تطـوره وتحـد       إلى ذلك   
من مساهمته في تحسين مستوى معيشة االسر الزراعية ومن نمو مـساهمته فـي صـافي النـاتج                  

   :المحلي، يمكن تلخيص اهم هذه المعيقات بما يلي
  

    االحتالل اإلسرائيلي التي تصادر االرض والمياه وتحد مـن تـسويق           سياسات وممارسات
 تقدر خسائر القطاع الزراعي نتيجة ممارسات       ، محلياً ومن وتصديرها الى الخارج     المنتجات

 340االحتالل في خلع األشجار وجرف األراضي وتدمير البنية التحتية الزراعية، حـوالي             
إضافة إلى خسارة    لمحلي من الزراعة لعام واحد    مليون دوالر، أي ما يقارب نصف الناتج ا       

ويقدر .  بليون دوالر من قيمة اإلنتاج بسبب اإلغالق وتقييد حرية الحركة والتسويق           1.147
  مليـون شـجرة،    2عدد األشجار التي تم اقتالعها نتيجة الممارسات اإلسرائيلية بحـوالي           

راضي الزراعية، حـوالي     دونماً من األ   76835معظمها من أشجار الزيتون كذلك تجريف       
 رأس مـن  25000 مخزناً زراعيا كما تم قتل أكثـر مـن   770 دونماً من الدفيئات،  2183

األغنام واألبقار والحيوانات األخرى، باإلضافة إلى تدمير خطوط المياه وتـدمير مـزارع             
ويأتي بناء جدار الفصل العنصري استكماال لسياسات االحـتالل اإلسـرائيلي          .دجاج وحمام 

حيث يـصادر   الهادفة إلى إلحاق الضرر بالمجتمع الفلسطيني بما في ذلك القطاع الزراعي،            
مساحات من األراضي ومصادر المياه ويفصل المناطق الزراعيـة، ليزيـد مـن سـيطرة               
اسرائيل على االراضي والمياه في الضفة الغربية ويحد من أي توسع عـامودي او افقـي                 

 .للزراعة

   ة للبرامج والمشاريع الزراعية من قبـل الـسلطة والمؤسـسات            حجم الموازنات المخصص
 التمويلية ال تتناسب مع أهمية القطاع الزراعي 

  تتلقى السلطة الفلسطينية من الدول الغربيـة والعربيـة المـساعدات           :المساعدات الخارجية
الخارجية تضامناً مع الشعب الفلسطيني وفي مواجهة ظروف اإلحـتالل والحـصار التـي              

م وحتى نهاية العـام  1994 وقد بلغ إجمالي التعهدات منذ العام      ،ها األراضي الفلسطينية  تعيش
 مليون دوالر، هذا إضافة إلى التعهدات التي حصلت عليها الـسلطة            9000م حوالي   2004

م، بقيمـة زادت    2005الوطنية الفلسطينية في مؤتمر لندن الذي عقد في شهر آذار من عام             
 كما تعهد المؤتمر الدولي للجهات المانحة في باريس مـن العـام   . مليون دوالر1300على  

 مليار دوالر لدعم اإلقتصاد الفلسطيني خالل االعـوام الثالثـة المقبلـة             4،7م بدفع   2007
وتشير بيانات وزارتي التخطيط والمالية في السلطة الفلسطينية، إلـى أن           . م2010-م2008
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) م2004-1994(انحة بتقديمها خـالل الفتـرة       إجمالي المساعدات التي إلتزمت الجهات الم     
وتشكل تلـك   .  مليون دوالر  670 مليون دوالر بمعدل سنوي تجاوزي       7500بلغت حوالي   

وقد قامـت تلـك     .  في المائة من إجمالي التعهدات في الفترة السابقة        91اإللتزامات حوالي   
 وذلك حتـى نهايـة       مليون دوالر  7000الجهات فعلياً بتقديم مساعدات بلغت قيمتها حوالي        

 في المائة مـن     95 مليون دوالر، أو ما نسبته       630م، بمعدل سنوي بلغ حوالي      2004العام  
 ).  في المائة من إجمالي التعهدات89(إجمالي اإللتزامات 

     بلغت حصة وزارة الزراعة فلـسطينية   :حصة المشاريع الصغيرة من موازنة السلطة العامة
، وفي خطة التنمية متوسطة     %1 اقل من    2005سطينية لعام   من موازنة السلطة الوطنية الفل    

حيث .من إجمال الموازنة  % 0.007 تبلغ هذه الحصة ما نسبته حوالي        2007-2005المدى  
تسعى وزارة الزراعـة    $  مليون   100اقترحت خطة التنمية متوسطة المدى مشاريع بقيمة        

يعها ال زالت قليلة مقارنة مـع       هذه المشاريع التي لم تمول جم     .الى ايجاد مصادر تمويل لها    
 اكل التي تواجهها االسر الزراعيةة وحجم المشياهمية القطاع الزراعي وعدد االسر الزراع

                قلة حجم الحيازة الزراعية بسبب تفتت ملكية األراضي والبناء العمراني الذي يقلـل العائـد
 . من الزراعه

        األسر الزراعية ويعرضها لخسائر     ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج الزراعي يحد من ربحية 
 .ومديونية متراكمة وخاصة األسر التي تستخدم مدخالت اإلنتاج بشكل مكثف

                عدم وجود نظام حماية من تأثير التقلبات المناخية والجوية المتعاقبة على حياة أسر مربـي
والعائـد  الثروة الحيوانية والمزارعين بشكل عام يعرض االسر الزراعية الى تراجع االنتاج          

 .الزراعي

      محدودية مصادر المياه المتاحة سواء الغراض الشرب او الري يقلل من انتاجية االراضـي
 .الزراعية ويعيق تطوير مشاريع الثروة الحيوانية

               محدودية فرص التسويق المحلي والتصدير لالنتاج الزراعـي والحيـواني يـساهم بـشكل
 . بشكل عامملموس في تراجع العائد من الزراعة وتطورها 

 
  :التنمية المستدامة في فلسطينتحسين الظروف المعيشية واإلنجازات التي تحققت باتجاه . 7.3.2

  
 عملت السلطة الوطنية الفلسطينية جاهدة ومن خالل وضـع خطـة وطنيـة       1994منذ نشأتها عام    

الـصحة  شاملة وخطط عمل قطاعية في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة شملت مختلف القطاعـات ك          
ففـي مجـال     .والتعليم والزراعةوالصناعة والتجارة والبيئة والرفاه االجتماعي والبناء المؤسساتي       

 وفي مجـال      مركز صحي للرعاية األولية    140الصحة تم إنشاء ستة مستشفيات حكومية جديدة و       
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رفـة   غ 200 مدرسة جديدة وأضافت أكثر من       150التعليم أنشأت السلطة الفلسطينية ما يقارب من        
مدرسية، كما شهدت مؤسسات التعليم العالي تطورا ملحوظا تمثل في استخدام كليات علمية جديـدة            

  .وإضافة مباني حديثة في معظم الجامعات الفلسطينية
  

كما أن القطاع الصناعي حقق بعض اإلنجازات حيث تم إنشاء أول منطقة صناعية في قطاع غـزة          
جذب االستثمار المحلي واألجنبي والتي ستساعد فـي خلـق          أخرى قيد اإلنشاء في الضفة الغربية ل      
كما لعبت المؤسسات األهلية والمنظمات الغيـر حكوميـة          .فرص عمل محلية وتقليل نسبة البطالة     

دورا هاما في تنمية المجتمع المحلي وتقديم بعض الخدمات األساسية كما تشارك تلك المؤسـسات                
رغم ذلك كله فإن هذه اإلنجازات مهددة بالتدمير مـن   .يينفي زيادة الوعي لدى المواطنين الفلسطين  

  .قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي
  

   السابقة  الدراسات4.2
  

الـدول   معظـم  فـي  الصغيرة للمشروعات واإلجتماعية االقتصادية اآلثار تقيس دراسات عدة هنالك
  .وكلي كمي بشكل فلسطين في اآلثار هذه تقيس دراسة توجد ال انه إال والمجتمعات،

  
   :الدراسات العربية. 1.4.2
 
 التنمية االقتصادية في  الصغيرة الصناعات ومكانة دورقام بدراسة إهتمت ب): (1995خلف - 

فردا تم إختيارهم بطريقة عشوائية وبنسبة ) 204(تكون مجتمع الدراسة من  ، الجزائر حالة
 الدراسـة عـن طبيعـة     وكشفت ،فردا ) 1264( من المجتمع اإلصلي و البالغ %) 72(

االقتـصاد    فـي  ومكانتهـا  بهـا  االهتمام وسبب الجزائر فيالصغيرة  الصناعية المؤسسات
الـصناعية،   االسـتثمارات  تنشيط إعادة في كبيرا دورا تلعب الصناعات هذه وأن الجزائري،

 أنـه لـيس   الدراسة خلصتو .الجزائر في الثمانينات بداية منذ تراجعا الصناعة عرفت حيث
 والمقومات لتحقـق  الشروط وغياب التنمية، عملية في الصناعات لدمج خاص برنامج هنالك

الـدعم التمـويلي    تـوفير  فـي  العام القطاع دور بتعزيز الدراسة وأوصت أدائها، في كفاءة
 .الصناعات لهذه والتنظيمي واإلداري

  
 وأنمـاط   الصعوبات - فلسطين في الصغيرة المشاريعقام بدراسة إهتمت ب :) 2002 (بكر أبو

مـنهم  فردا ) 500(تكون مجتمع الدراسة من  ، نابلس لمحافظة دراسية حالة التخطيط فيها،
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 وكشفت هذه الدراسـة عـن      ،تم إختيارهم بطريقة عشوائية   رجال   ) 221(إمرأة  و  ) 215(
 نابلس، وتعرفت محافظة في فيها التخطيط وأنماط الصغيرة المشاريع التي تواجه الصعوبات

 ملكية المشروع، ونوعية لصاحب العلمي والمؤهل المشروع، مكان عدة متغيرات؛ دور على

 الدراسـة   واعتمدت ، والمعوقات الخطط طبيعة في المشروع، في العاملين المشروع، وعدد

 الباحثة توصلت الدراسة فقد هذه وحسب  .فيها والبيانات النتائج معالجة وتم االستبانة أسلوب

 فـي  الفنيـة  الخبرة المشاريع، ونقص إلقامة الالزم المال رأس كفاية عدم :اليةالت النتائج إلى

 وانعدام المنتجات، لتسويق الخبرة الالزمة ونقص التقنية، مصادر واختيار الجدوى تقييم مجال

  .أخرى في أحيان انخفاضها أو األحيان من كثير في اإلدارية المقدرة
 

  فـي   الـصغيرة  الصناعات واقع على التعرف إلى  بدراسة هدفت:)2002 (العباسيكما قام
تحقيـق   فـي  الصغيرة الصناعات دور تحديد إلى إضافة ،التنافسية مقدرتها األردن، ودراسة

 التحليل اسة الدر استخدمت وقد ،فردا  ) 700(كونت عينة الدراسة من ت .التنمية االقتصادية

 تحليـل  كأدوات الشخصية قابالتوالم البيانات واالستبيانات عرض في الوصفي اإلحصائي

 ، الكمي القياسي التحليل الدراسة استخدمت كما ودراسة واقعها، الصغيرة الصناعات لتنافسية
 االقتـصاد،  في وجوهريا مميزا واقعا تشكل أن الصناعات الصغيرة إلى الدراسة وتوصلت 

 الحكـومي  والـدين  ياإلجمال المحلي الناتج في األثر االيجابي للزيادة الدراسة أظهرت وقد

 الـصناعات  فـي  االستثمار على والعام االستهالكي الخاص من اإلنفاق لكل السلبي واألثر

 فـي  تكمـن  األردن في الصغيرة ادوار الصناعات أهم أن إلى وخلصت الدراسة .ة الصغير

 سلع إنتاج على قدرتها و االقتصادي الركود ظل في خاصة عمل توفير فرص في مساهمتها

 عـدم :منها التوصيات من بعدد الدراسة أوصت وقد ، منخفضة بكلف للسوق المحلي مناسبة

 التحتية البنية توفير ضرورة و الصغيرة، الصناعات تعريف عند واحد معيار أكثر من اعتماد

 التـي  المشكالت ومعالجة الصغيرة الصناعات لدعم وتطوير الالزمة  والتشريعات، المالئمة

  .السلع إنتاج تكاليف وتخفيض الصغيرة الصناعات كفاءة زيادة جلا من القطاع، تواجه هذا
 

  فلـسطين  شـمال  فـي  الـصغيرة  األعمال قطاع دور" :دراسة بعنوان: ) 2003 (مكحول: 

 صغيرا، مشروعًا 1737 تخص بيانات تحليل الدراسة هذه في تم ."الخصائص واالحتياجات

  وأن%)53 (ذاتيا، تمويلها تم لمشاريعا هذه نصف من أكثر أن وتبين ، لشمالافي محافظات 

 أن تبين كما، دينار 1000 عن رأسمالها يزيد ال جدا صغيرة مشاريع هي من المشاريع % 42

 أيـة  لقوايتالمشاريع لم  أصحاب من %  64 وأن األسرة، أفراد من هم من العاملين % 51

 فيهـا  يقع المحافظة التي واقأس على كليا تعتمد المشاريع من % 46  أن كما  يبية تدر دورة

 مـن  % 59أن  كمـا  المباشر البيع طريقة على تعتمد المشاريع من % 86.5  المشروع و
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 بينـت  وقـد  .السعرية المنافسة على تعتمد % 12 و النوعية المنافسة المشاريع إعتمد على

 اكلمـش  المشاريع الصغيرة وتواجه ،خسائر تحقق المشاريع من %  92.4أن أيضا الدراسة

 بالمياه تتعلق الفنية، مشاكل والمعلومات المدربة والعمالة الخام، المواد في  نقص :منها عديدة

 مـساندة  خـدمات  الصغيرة إلى المشاريع وتحتاج .والتوزيع والتسويق والتخزين والكهرباء

 في كبيرا نقصا هنالك إذ أن مساندة، خدمات أية تتلقى لم المشاريع من % 94.6 وأن ومكملة،

 )واإلنتـاجي  المهنية، المالية، التسويقية، القانونية،(  المجاالت مختلف في المساندة الخدمات

 تنظيميـة  نـواح  من يلزمها ما توفير كل من بد ال الصغيرة للمشاريع التنموي الدور لتعزيز 

  .وتكنولوجية وفنية ومالية
  
 الـصغيرة   المشروعات ةأهمي على التعرف إلى ( 2006 ) ومقابلة المحروق دراسة وهدفت

 وموحـد  محـدد  تعريـف  يوجـد  ال انـه  أكد والذي بتعريفها فبدأ ومعوقاتها والمتوسطة
 هـي  "متوسـطة "و "صغيرة" كلمة أن إلى باإلضافة والمتوسطة هذا للمشروعات الصغيرة

 الدولة  داخل في حتى آلخر قطاع ومن أخرى إلى دولة من مفاهيم نسبية تختلف لها كلمات
 عدد منها المعايير من مجموعة على اعتمادا والمتوسطة تعريف المنشآت الصغيرة يتم وإنما

 علـى  تقـوم  أخرى تعريفات وهناك معا، المعيارين وخليط من  المال، رأس حجم العمال،
 قطـاع  وتطـور  نمـو  عن كذلك المحروق تحدث .أخرى المبيعات ومعايير حجم استخدام

 وهذه المشاكل، من مجموعة يواجه أنحاء العالم  ةكاف في والمتوسطة الصغيرة المشروعات
 تعتبر التي المشاكل بعض ولكن هناك آلخر قطاع ومن ألخرى منطقة من مختلفة تكون قد

 أنحـاء  كافـة  في الصغيرة والمتوسطة المشروعات تواجه عليها ومتعارف موحدة مشاكل
 متداخلـة  رة والمتوسطةالصغي المشروعات لها تتعرض التي المشاكل طبيعة وتعتبر .العالم

 التـي  وهي المـشاكل  داخلي المشاكل هذه من جزء يعتبر عام وبشكل .البعض بعضها مع
 بفعل حدثت إذا خارجية مشاكل تعتبر أنها حين في صاحبها، وبسبب المؤسسة داخل تحدث
  .المنشآت بهذه المحيطة والبيئة خارجية عوامل وتأثير

  
 الـصناعية  المـشاريع  تواجه التي المعوقات إلى ارأش الذي ( 2006 ) الشاعر دراسة وفي 

 بهـا  والنهـوض  المشاريع هذه تطوير أهمية على نابلس محافظة في الصغيرة والمتوسطة
 ومـع  استبانه 250 توزيع وتم مشروع " 523 "بها يوجد والتي محافظة نابلس في وخاصة
 أهم أن إلى الدراسة خلصت وقد الدراسة بموضوع ذوي العالقة مقابلة على الباحث اعتماد

 المـشاريع  منتجـات  تسويق مشكلة الصناعي منها القطاع يعاني التي والمعوقات التحديات
 للتنمية وخطط برامج وجود وعدم التنموية الصناعية السياسات وغياب والمتوسطة الصغيرة



 48 

 وتـدريب  المـادي  والـدعم  بتوفير القروض الباحث وأوصى األهداف واضحة الصناعية
 وتنظـيم  المـدني  مؤسسات المجتمع مع والتعاون والمتوسطة الصغيرة لمشاريعا أصحاب

 هذه دعم في االتحادات والجمعيات دور وتعزيز المشاريع هذه لمنتجات للترويج المعارض
 .لهذه المنشآت التراخيص منح عند البيروقراطية اإلجراءات من والتخفيف المشاريع

  
  :األجنبية الدراسات .2.4.2

 
 تحاد األوروبي أجرى اإل(European Commission،2002)الخـدمات  "  دراسة بعنوان 

 الـصغرى  للمـشاريع  شامل مسح خالل من وذلك ،"والصغيرة الصغرى الداعمة للمشاريع
 لـألدب  شامل تحليل عبر الدراسة وتمت األوروبي، االتحاد دول التي تتضمنها والصغيرة
 القطـاع  من والمتوسطة الصغيرة مشاريعال ممثلي من 64 مع ومقابالت شخصية النظري،
 واتصاالت جدا، الصغيرة التجارية األعمال في المتخصصين والخبراء االستشاريين الخاص
 وخلصت .األوروبي االتحاد في األعضاء الدول جميع من صغير مشروع1200 مع هاتفية

 خـدمات  أو معلومات وجود عدم من تشكو المشاريع أرباع ثالثة من أكثر أن إلى الدراسة
 انخفاض مع المعلومات في االنخفاض هذا وتناسب بها، دولها تزودها أن يمكن كافية داعمة
 أوسـاط  فـي  الـدعم  خدمات توافر ضرورة إلى الدراسة ودعت .المشروع ونضج حجم

  .المشاريع أصحاب
 

 بعنوان  2000 عام الدنماركية والتجارة الصناعة وكالة أجرتها دراسة في"SME":ٍ Small 
and Medium Size Enterpries Support Services in the Face of 

Globalization"لـدعم  المقدمـة  الخدمات حول متبادلة خبرات عدة الدراسة هذه  ناقشت 

 الممارسـات التجاريـة   وتـأثير  العـالم،  فـي  الكبيـر  التحول خالل الصغيرة المشروعات

 بـين اآلراء  واالحتياجـات  الخدمات لتحدد المناقشة وتمت العولمة، من المتأتية والتكنولوجيا

  االكاديميين المختـصين  المشروعات هذه ) مالكي( مدراء من السياسات، لصانعي المختلفة
 تطوير كيفية إلى وبجودة أعلى، وتشير اكبر خدمات تحتاج الصغيرة المشروعات أن وتوضح

 خلصتو  .شخصا ) 1580(  وتكونت عينة الدراسة من ، ونوعا كما للمشروعات الخدمات

 والتغيرات االجتماعية، العولمة بسبب تواجهه ما ومع ،ة الصغير المشروعات إلى أن الدراسة

 بشكل تتأقلم إذ أنها محدودا ثرهاأت وسيكون الدول معظم في قوية بصمة تترك ستبقى أنها إال

 تتعاقد التي المشروعات خصوصا هذه بالتالي سيطور الكبيرة الصناعات يطور ما وان ،سريع

 بالمعلومـات  اطـالع  علـى  الـصغيرة   المشروعات بقاء مع لكن الكبيرة، المشروعات مع

 قاعـدة  وتوفير األسواق، في في حصتها المشاركة لها ليتسنى ،) ودولية محلية ( االقتصادية
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 واحد مشروع تشكيل أو واحدة مع مؤسسة بتعاقدات ودمجها المشروعات لجميع عامة بيانات

 هـذه  لتنقل ،وكلية جزئية آليات في خدمات الدعم تقديم على خصوصا التركيز مع ا،منه كبير

  .األجل طويل إلى التخطيط األجل قصير التخطيط من المشروعات
  

 ،تحسين القدرة التنافسية للشركات الـصغيرة و  ":دراسة بعنوان :) 2003( وبيرن جولدفنجر
 ."لتمويل اإللكتروني لتعزيز تنميـة المـشاريع       دور التمويل بما في ذلك ا      :في البلدان النامية  

 ليسهل االلكتروني للتمويل المتوقعة هدفت الدراسة لتقديم إطار متكامل لمناقشة  المساهمات

 ،االلكتروني بالتمويل التعريف إلى هدفت كما لناميةاالدول  في ة الصغير المشروعات تطور
 الـدول  فـي  و الـصغيرة  المشروعات لدعم يهدف االلكتروني بشكل التمويل مفهوم وتحليل

 .المـشروعات  هذه تجاه باستخدامها النهوض التي تواجه ومناقشة التحديات ،والنامية المتقدمة
 يعطـي  أن فقط ويمكن ،محدد بشكل ممكنًا ليس كفاءة التمويل االلكتروني تحليل أن ووجدت

 معـا  ومتابعتهما(e-commerce)االلكترونية  التجارة مراقبة من خالل دقيق بشكل مؤشرا

 المجالين في جدا محدودة الدراسة وكانت .الصغيرة بيانات تخص المشروعات قاعدة لتكوين

على  التمويلية مقوماتها في تعتمد النامية الدول في المشروعات هذه أن حيث ،النامية في الدول
ـ  لم غالبيتها وان التمويلية، المؤسسات أو البنوك من القروض المباشرة فـي   كثيـرا  رطتنخ
أن نوعيات  كما ،االلكتروني التمويل في كبيرة تجربة لها يكن لم وبالتالي ،التجارة االلكترونية

 الدراسة وناقشت .الكبيرة المشروعات الى الخدمة هذه توجيه في تركز الدول هذه في البنوك

 أن :هـذه المحـددات   ومـن  االلكتروني، التمويل مجال المشروعات هذه لدخول المحددات

 ومستوياتها نفس الدول مواصفات من وهذا التكنولوجيا من عالي مستوى تملك ال المشروعات

 .الخارجية في األسواق لتتوسع كبير بشكل المحلي السوق في بعد تتغلغل لم وأنها االلكترونية،
يـة  المعلومات القاعدة في تطوير والتزاماتها الحكومة على يقع المسؤولية من كبير جزء كما أن

 بشكل المشروعات أن تتعاون على الدراسة وتشجع  .واقعية بتكلفة للمشروعات وااللكترونية

 المجـال،  هذا في منها للتطوير لتستفيد العالمية والوكاالت الحكومية غير المؤسسات اكبر مع

    .التقنية هذه على أصحاب المشروعات تدريب على تعمل مؤسسات على خلق وتشجع
  
   أهمية المؤسسات الصغيرة و ودور الدعم العام فـي          ":دراسة بعوان ) 2003 ،فان  ( دراسة

 قـانوني  إطـار  لخلق هدفت الدولي، للبنك وهي دراسة ،" تعزيز التنمية الصغيرة و الحجم

 من للفقراء المشروعات هذه أهمية الدراسة  وبينت،في روسيا و الصغيرة للمشروعات ومنظم

حيث تناولت هـذه  ،مبحوثا  ) 244( عينة الدراسة من  تكونت .لهم العمل فرص توفير حيث
 في ذلك، العام القطاع ودور المالئمة البيئة توفير على للتركيز مقترحة استراتيجياتالدراسة 
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 أمام  هذه المجال فتح بضرورة الدراسة وأوصت  ، معوقات من المشروعات هذه تعانيه وما

 لها، وتـدريب  الميسر التمويل توفير خالل من أكبر، بشكل السوق في لالندماج المشروعات

   .مباشر بشكل الحكومة باستهالك إنتاجها وربطها إنتاجها، لزيادة فيها العاملين
 

  : الدراسات السابقةنقد. 3.4.2
  

بمراجعة ناقدة للدراسات السابقة التي اوردتها الدراسة اعاله، يمكن مالحظة ان غالبيتها تتناول 
لبرامج القروض التي تمنح إلقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل التي ختلفة االثار واالنعكاسات الم

المختلفة وكذلك عمليات اإلقراض التي تقدمها مؤسسات كان دائما مصدر رأس المال فيها هو البنك 
 خالل و الصغيرة المشروعات لدعم المقدمة الخدمات كذلك ركزت على ،لها لتخطيط الكثيرة ا

 أكثر جديدة لجعل المشروعات مؤسسات إنشاء لتشجيع  هذه الدراساتوهدفت المالع في الكبير التحول

 الصغيرة المشاريع التي تواجه على الصعوبات التعرف إلىكما ركزت هذه الدراسات  تنافسية

حيث سواء على البيئة الطبيعية أوالحياة االقتصادية، واالجتماعية، والتعليمية،  فيها التخطيط وأنماط
الدراسات بشكل محدود جدا و بسيط ألثر هذه المشروعات على اإلنسان وأوضاعه تطرقت هذه 

دور المشاريع التي تقدمها غير انها وبصورة واضحة وجلية لم تتناول  اإلقتصادية و اإلجتماعية
 ،في المجتمع الفلسطيني المؤسسات اإلهلية الفلسطينية و خاصة اإلتحاد في إحداث تنمية مستدامة

  .ل هذه الدراسة على تناوله بالتفصيلوهو ما ستعم
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   الثالث الفصل
______________________________________________________  

  منهج واجراءات الدراسة
  

  .فيما يأتي تناول مفصل لمنهج الدراسة واجراءاتها
  

   منهجية البحث1.3
  

لتالؤمها مع طبيعـة الدراسـة التـي         وذلك   ،إستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة        
يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في         التحليلي   حيث أن األسلوب الوصفي      ،سيقوم بها   

 وتوضح خصائصها كما هي     ،الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو رقميا            
 إلـى  إضـافة  الظـاهرة  هـذه  لعالقات مفه إلى الوصول إلى ذلك يؤدي بحيثعلى أرض الواقع  

وتم جمع البيانات باالعتمـاد   .المدروس الواقع تطوير في تساعد وتعميمات استنتاجات إلى الوصول
 اما  عالقة بموضوع الدراسة بشكل مساند    على االستبيان بشكل رئيسي، باإلضافة إلى األدبيات ذات ال        

  ):1.3شكل (اجراءات الدراسة فيمكن تلخيصها بما يأتي 
  

    لقد تم جمع المعلومات حول االطار النظري للدراسـة         : االطار النظري والدراسات السابقة
والدراسات السابقة باالستناد الى مراجعة االدبيات، مـن تقـارير ومنـشورات مؤسـسية              

، باالضافة الى الكتابات والدراسات البحثية حول المشروعات الصغيرة و          )حكومية، وأهلية (
 . اعدتها المؤسسات االكاديمية والبحثيةالتنمية  والتي

  تم مراجعة االدبيات ذات العالقة، اضـافة        )االستبيان(الغراض اعداد االداة    : اداة الدراسة ،
الى مجموعة من الزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة، ومجموعة من المقابالت االستطالعية           
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ن في المنطقة في إتحـاد لجـان        مع مجموعة من المزارعين والمهندسين الزراعيين العاملي      
  .العمل الزراعي

  قبل البدء بجمع البيانات، تم التأكد من صدق وثبات االداة بعد اعدادها،  ثـم               : جمع البيانات
 .تم توزيعها على المبحوثين واعادة جمعها استعدادا لتحليلها

  ز االسـتمارات  قبل البدء بادخال البيانات الى البرنامج االحصائي، تـم فـر        : تحليل البيانات
نسبة مرتفعة من االسئلة غير المجابة، عدم جدية المبحوث         (واستبعاد ما لم يكن منها صالحا       

 االحصائي، واجريت التحاليل االحـصائية   (SPSS)، ثم تم ادخالها الى برنامج )في االجابة
ت ، معامالت ارتباط، اختبار     )متوسطات، تكرارات، انحرافات معيارية   (من تحاليل وصفية    

 .والتباين االحادي، وغيرها

              باالستناد الى نتائج الدراسة تم استخالص االستنتاجات والتي بدورها بني عليها التوصـيات
 . والمقترحات

 

  
  

  اجراءات الدراسة: 1.3شكل 
  

  أدوات البحث 2.3
  

ا اإلتحـاد    وذلك للتعرف على الدور التنموي الذي تلعبه المشاريع التي ينفذه          ، أداة الدراسة االستبانه  
   .)اقتصادي و اجتماعي ومهارات حياتية  ( في تلك المناطق و هي مقسمة إلى ثالث محاور 
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  محاور االستبيان: 1.3جدول 
  

  عدد الفقرات  المحور  الرقم
  9  بيانات شخصية: القسم األول
  18    معلومات حول المشروع المقدم من اإلتحاد: القسم الثاني
  18    صادي  لمشاريع اإلتحاد الصغيرةالدور االقت: القسم الثالث
  17  لمشاريع اإلتحاد الصغيرةاالجتماعي الدور : القسم الرابع

  10  دور المشاريع الصغيرة في إكساب مهارات حياتية جديدة: القسم الخامس
  72  المجموع

  
  :مقاييس االداة. 1.2.3

  
 بدرجـة   ، بدرجة كبيرة  ،ة جدا اعتمد في تصميم االداة على مقياس خماسي رئيسي وهو بدرجة كبير          

 ،1 وعند التحليل االحصائي اعطيـت لهـا االوزان   ، بدرجة صغيرة جدا ،بدرجة صغيرة  ،متوسطة
  .  على التوالي 5 ،4 ، 3 ،2
  

 ):تحكيم االستبيان( صدق األداة .2.2.3

  
لفحص صدق االستبيان فقد تم عرضه على مجموعة من المتخصصين وذوي الخبرة في الزراعـة               

 كما وعرضت االسـتمارة ايـضا علـى مجموعـة مـن      ،)المحكمين بأسماء قائمة مرفق(نمية والت
 وتم االخذ بالمالحظات التي اوردوها مما كان له         ، المختلفة المهندسين العاملين في محافظات الضفة    

  . األثر اإليجابي في تطوير االستبيان ووصوله إلى صورته النهائية
  

  ثبات أداة الدراسة. 3.2.3
  
ما يتعلق بثبات أداة الدراسة فقد تم التحقق منه، من خالل اختيار عينة مـصغرة مـن المبحـوثين       في

، وزعت عليهم االستبانات لإلجابة عليها، وبعد أسبوع أعيدت إليهم لإلجابـة عليهـا              )10(وعددهم  
 بعدها تم احتساب معامل ارتباط بيرسون، لفحص مستوى االرتباط بين االجابـات فـي        . مرة اخرى 

، أي اقل مـن     )0.015(وبمستوى داللة   ) 0.83(االختبار، وتلك في اعادته،  وجاءت قيمة المعامل         
كما وتم احتساب معامل كورنباخ ألفا لالتـساق    . ، وبالتالي ترفض فرضية عدم ثبات االستبيان      0.05
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جيـد  ، تعبر عن مستوى ثبـات       ه، وهي قيمة مرتفع   )0.848(الداخلي لكامل االستبيان، وجاء بقيمة      
  .على كامل المبحوثينتوزيعه  ثابتا، وهكال التحليلين االحصائيين اعاله اديا الى اعتبار. لالستبيان

  
بان درجة  ) 6.5(تشير النتائج في جدول      :نتائج اختبار االتساق الداخلي كرمباخ ألفا لمحاور الدراسة       

 إتحاد لجان العمل الزراعي فـي  االتساق الداخلي الكلية للدراسة لدور المشاريع الصغيرة التي ينفذها    
قـد وصـلت لــ      )  2008-2000(في الضفة الغربية    تحسين األوضاع اإلجتماعية و اإلقتصادية      

وهي درجة مرتفعة جدا تدل على وجود اتساق داخلي مرتفع جدا لهذا تم توزيع االستمارة                % 95.5
ت لمحور الدور االقتـصادي       أما على أعلى درجة اتساق داخلي للمحاور فكان        ،على كامل المبحوثين  

 يليه دور المشاريع الصغيرة في إكساب مهارات حياتية جديدة          ، %92.2لمشاريع اإلتحاد الصغيرة      
وهي جميعـا   % 87.6ومن ثم  الدور االجتماعي لمشاريع اإلتحاد الصغيرة حيث وصلت            % 90.0

  .تماد االستبانةدرجات اتساق مرتفعة جدا دلت على وجود اتساق مرتفع جدا ولهذا تم اع
  

  يبين الجدول نتائج اختبار االتساق الداخلي كرمباخ ألفا :  2.3 جدول
  

  كرمباخ ألفا  المحاور  الرقم
  %92.2  الدور االقتصادي  لمشاريع اإلتحاد الصغيرة  1
  %87.6  الدور االجتماعي لمشاريع اإلتحاد الصغيرة  2
  %90.0  ديدةدور المشاريع الصغيرة في إكساب مهارات حياتية ج  3
   %95.5  الدرجة الكلية   

  
لمصفوفة إرتباط كامل اإلستبانة، وكل ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون أما 

  )3.3(، فيعرضها جدول محور من محاور اإلستبانة على حدة
  

مـل  لمـصفوفة إرتبـاط كا  ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون  :3.3جدول 
  اإلستبانة، وكل محور من محاور اإلستبانة على حدة 

  
  مستوى الداللة اإلحصائية  قيمة ر  المحاور   الرقم 

  0.000  0.927**  الدور االقتصادي  لمشاريع اإلتحاد الصغيرة  1
 0.000  0.930**  الدور االجتماعي لمشاريع اإلتحاد الصغيرة  2

 0.000  0.836**  اتية جديدةدور المشاريع الصغيرة في إكساب مهارات حي  3

 0.000  0.927**  الدرجة الكلية   
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الموضحة أدناه أن قيمة معامـل إرتبـاط بيرسـون لكامـل            )  3.3(يتضح من خالل نتائج الجدول      
، ولمحاور اإلستبانة تراوحت قيمـة  )0.000(وبمستوى داللة إحصائية ) **0.927(اإلستبانة جاءت   

وهـذا  ). 0.000 و   0.000(بدالالت إحصائية تراوحت بين      و **0.836 و   **0.930(المعامل بين   
وعليه ترفض فرضية عدم ثبات اإلسـتبانة  0.05 يبين أن جميع الدالالت اإلحصائية جاءت أقل من 

كاملة، وعدم ثباتها على مستوى المحاور، ونتيجة لذلك اعتبرت اإلستبانة ثابتة وتم توزيعهـا علـى               
  .كامل المبحوثين

  
  حصائية المعالجة اال3.3

  
موافـق  : المقياس الخماسـي   :الغراض التحليل االحصائي اعطيت االوزان لمقياس االداة كما يأتي        

 بدرجـة   ، ) 2( ،بدرجـة صـغيرة     )3(، بدرجة متوسطة  )4(، بدرجة كبيرة    )5(بدرجة كبيرة جدا    
يمـا   ولقد تم استخدام التحليل االحصائي في هذه الدراسة في اكثر من موقـع، وف        .)1( صغيرة جدا   

  :يأتي ايضاح لذلك
  

 تم احتساب معاملي كرونباخ الفا وارتباط بيرسون للتأكد من ثبات االستمارة. 

              اجري استخراج التكرارات لبعض البيانات، نتج عنه ايضاح خصائص المبحـوثين، وبيـان
تحـسين األوضـاع اإلقتـصادية و       اوزان المقترحات لبيان دور المشاريع المقدمـة فـي          

 . بحسب وجهة نظر المزارعينمهارات الحياتيةاإلجتماعية و ال

       دور المشاريع المقدمـة     عنتم احتساب المتوسطات حسابية، واالنحرافات المعيارية، للتعبير 
الت المتـأثرة   على المجا  تحسين األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية و المهارات الحياتية       في  

 )مهارات حياتية ، إجتماعية،إقتصادية(المختلفة 

  
  حدود الدراسة 4.3

  
  :تتمثل حدود الدراسة بما يلي

  
  فـي  ، جنـين ، طـولكرم    ، نابلس   ، رام هللا    ، بيت لحم    ،محافظة الخليل   : الحدود الجغرافية 

 .الضفة الغربية

  و 2009شهري أذار من العـام  انجزت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين    : الحدود الزمانية 
 .2010شهر تموز من العام 
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 محافطات جنوب ووسط وشمال الضفة الغربيةالمزارعين في : ريةالحدود البش.  
 

  الدراسةوعينة مجتمع  5.3
  

يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع المفردات التي يتكون منها موضوع البحث والتي ينصب االهتمـام      
ـ            ، عليه خالل الدراسة   ة ويتكون مجتمع البحث من المستفيدين من مشاريع اإلتحاد في الضفة الغربي

ولقـد تـم     . مـستفيد  1115 و البالغ عددهم     2008 و العام    2000خالل الفترة الواقعة ما بين العام       
وللحـصول  ). 1115(سحب عينة الدراسة استنادا الى عدد المستفيدين من مشاريع اإلتحاد  وهـو              

  استمارة، غير انه ومع كل المحـاوالت امكـن  150على اعلى نسبة استرداد لالستمارات تم توزيع     
  .من حجم المجتمع % 10 استمارة سليمة ممثلة ما نسبته 100استرداد 

  
  خصائص عينة المبحوثين 6.3

  
فيما يتعلق بالجنس فلقد جاءت النتائج بـان غالبيـة   : اهم خصائص المبحوثين تلخصها الدراسة ادناه     

ق بالمؤهالت  أما فيما يتعل  . فقط% 26.8، فيما مثلت االناث     %73.2المبحوثين هم من الذكور بواقع      
،  %)28.9(ان غالبيتهم من حملة الشهادة اإلعداديـة     ) 2.5شكل  (العلمية للمبحوثين اظهرت النتائج     

وهذا يشير الى المستوى العلمي المتدني لغالبية المبحوثين،         %). 24.7(يليها حملة الشهادة الثانوية       
عـن  ) س والماجستير و الـدكتوراه      البكالوروي(بما يؤكد ابتعاد اصحاب المؤهالت العلمية المرتفعة        

  .العمل في الزراعة
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  توزيع المبحوثين بحسب مؤهالتهم العلمية: 2.3شكل 
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، أن غالبية المبحوثين هم ممن تجاوزت        )2.3(وحول اعمار المبحوثين بينت النتائج وبحسب جدول        
عزوفا من قبل الشباب الذي يمثل القـوة العاملـة          اعمارهم األربعين عاما، بما يؤكد ايضا ان هناك         

، عن العمل في الزراعة نتيجة النخفاض المردود المادي منهـا، وتحـولهم         ) سنة 30-20(الرئيسية  
  للعمل في قطاعات عمل اخرى، كالوظائف الرسمية والعمل في داخل الخط اإلخضر و المستوطنات  

  
    توزيع المبحوثين بحسب أعمارهم :4.3جدول 

  
  الفئة العمرية  عدد المبحوثين  النسبة المئوية

 6.2 6  عاما30اقل من 
 36.1 36  عام40 –  30من 
 38.1 38   عام50  – 41من 
 10.3 10  عام  60 – 51من 
 9.3 9  عام فأكثر61

  100  99  المجموع
  

ـ     )3.3( يشير شـكل     ،حول توزيع المبحوثين بحسب الحالة اإلجتماعية      رى مـن   ، ان الغالبيـة الكب
 10.3(في حين أحتلت األرامل المرتبة الثانية بنسبة        % ) 81.4(المبحوثين هم من المتزوجين بنسبة      

 مما يشير الى ان القطاع الزراعي يشكل مالذا أمنا لألسر الفلسطينية وفيه إستقرار في حـال                 ،% )
  .توفرت اإلمكانية لذلك

  

82%

5%

10% 3% الحالة االجتماعیة
متزوج

أعزب

أرمل

مطلق

  
  

  الحالة اإلجتماعية بحوثين بحسب  توزيع الم:3.3شكل 
  

، ان الغالبية الكبـرى     )4.3( يشير شكل    ،وحول توزيع المبحوثين بحسب سنوات العمل في الزراعة       
  حيث يشير ذلك الى% ) 35.1(من المبحوثين هم من أصحاب الخبرة العالية في الزراعة  بنسبة 
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  المشروع لدى المزارعين ذوي أن عدد كبير من المبحوثين هم باإلساس مزارعين وفرصة نجاح 
   .الخبرة تكون أعلى لذا عملية إختيار المستفيدين إحدى أهم مراحل نجاح المشروع
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  سنوات العمل في الزراعة
  

   توزيع المبحوثين بحسب سنوات العمل في الزراعة :4.3شكل
  

ين هم من الـذين   ان معظم المبحوث  ، من لديه عمل أخر غير الزراعة      وحول توزيع المبحوثين بحسب   
من المبحوثين في حين بلغـت      %)  68( يعتمدون على الزراعة في دخلهم حيث بلغت نسبة هؤالء          

مـنهم  % 32.3 منهم عمال عـادين و       51.6يعمل ما نسبته    % ) 32(نسبة من لديهم أعمال أخرى      
و فـي التجـارة   % 9.7موظفي قطاع خاص في حين كانت نسبة من يعمل في الوظيفة الحكوميـة           

أي أن العمال العادين أحتلوا النسبة األكبر من بين من لديهم عمل أخر غير الزراعة و هـو                  % 6.5
  .يفسر اإلقبار المتزايد من بين العمال ذوي الدخل غير الثابت على العمل في القطاع الزراعي
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  …إذا كان الجواب نعم 
  

  توزيع المبحوثين بحسب أنواع وظائفهم :5.3شكل 
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، الى أن محافظة الخليل إحتلـت       )6.3( يشير شكل    ،يع المبحوثين بحسب مناطق سكنهم      وحول توز 
تلتها محافظـة طـولكرم بنـسبة بلغـت         ) 46.4( النسبة اإلعلى من بين المبحوثين بنسبة وصلت        

وهذا يشير لتركز برامج وأنـشطة      ) 2.1( في حين كانت أقل النسب في محافظة نابلس         % ) 24.7(
  .الخليل بشكل كبير يليها محافظة طويكرماإلتحاد في منطقة 

  
46.4

24.7

2.1

11.3
15.5

0
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الخلیل طولكرم  نابلس  قلقیلیة جنین 

  
  

  ) المحافظة (  توزيع المبحوثين بحسب مكان السكن 6.3شكل 
  

 ول المشاريع المقدمة من االتحادمعلومات ح 7.3
  

حول متوسط دخل األسر المبحوثة أشارت نتائج الدراسة الى أن معظم المبحوثين تراوح دخلهم بين               
مما يشير الى أن المشاريع الصغيرة الخاصـة باإلتحـاد          % 49.5 شيقل بنسبة    2000 و الـ    1001

الفقـر  ( كانت تركز على ذوي الدخل المحدود وليس أولئك الذين يعيشون في ظروف الفقر الشديد               
تحـت  ألن هذا النوع من المشاريع ال يستهدف أفقر الفقراء وإنما الفقراء الذين يعيشون إما               ) المدقع  

أو ذوي الدخل المحـدود      ) 2004 ، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي      ، دوالر سنويا    500( خط الفقر   
   .الذين هم إما تحت خط الفقر أو قريبين منه و يستطيعوا أن يساهموا في حال طلب منهم ذلك
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    متوسط الدخل الشهري من الزراعة 7.3شكل 
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كان النتائج تشير الـى     ) المبحوثين  ( سر  ألة الدخل من المشروع من الدخل الكلي لهذة ا        وحول نسب 
من الدخل الكلي لألسـر المبحوثـة لـدى          % 20أن المشاريع المقدمة من اإلتحاد تساهم بما نسبته         

من الدخل الكلـي للمبحـوثين      % 40-%21من المبحوثين في حين شكلت نسبة المساهمة        % 40.2
ذا مؤشر هام جدا لمدى مساهمة هذه المشاريع المقدمة من قبل اإلتحاد فـي زيـادة      وه% 35.1لدى  

  .دخل اإلسر المستهدفة
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  نسبة الدخل من المشروع من الدخل الكلي من الزراعة
  

  نسبة الدخل من المشروع من الدخل الكلي من الزراعة :8.3شكل 
  

ستفيديه على أهمية   كما أشارت نتائج الدراسة الى أن اتحاد لجان العمل الزراعي يركز عند إختيار م             
أن ال يكون المستفيد قد حصل على مساعدة أخرى من  مشروع أخر او حصولهم على دعم مـادي               
خالل اإلسنوات القليلة الماضية و ذلك من أجل إعطاء الفرصة ألكبر عدد من األسر لإلستفادة مـن               

و مـساعدة سـابقا   برامج اإلتحاد الضغيرة حيث بلغت نسبة الذين لم يسبق وان حصلوا على منحة أ           
   .من مجموع المبحوثين% 82.5

  
وحول عدد اإلسر المستفيدة من هذه المشاريع فقد كان واضحا ان النسبة األكبر من األسر المبحوثة                

( في حين بلغ عدد اإلسر النوويـة        % 52.2مكونة من أسرة واحدة حيث شكلت هذ اإلسر ما نسبته           
من مجموع األسر المبحوثة وهـو مؤشـر         % 46) ر  المكونة من أسرة واحدة أو من أسرتين فأكث       

على أنه كلما كان عدد األسر المستفيدة من المشروع  قليال كلما كانت هناك زيادة فـي دخـل هـذ             
  األسر ويكون أثر ذلك واضحا على الوضع اإلقتصادي لهذه اإلسرة 
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  عدد األسر النوویة المستفیدة من المشروع
  

   المشروع عدد األسر النووية المستفيدة من:9.3شكل 
  

وحول مدى إنسجام نوع المشروع المقدم مع احتياجات األسر المستفيدة كانت النتائج تـشير بنـسبة                
الى ان المشاريع المقدمة تلبيى حاجة المبحوثين و هذا يشير الى أنه كلما كانت               % 95بلغت حوالي   

المؤسـسة و بالمـشروع     المشاريع المنفذه منسجمة مع إحتياجات المستفيدين كلما زادت ثقة الناس ب          
 أما فيما يتعلق بنوع اإلستفادة فقد أفضت نتائج الدراسة الى أن            .وبالتالي زادت نسبة نجاح المشروع    

في حين كانت نسبة اإلنتاج الحيـواني      % 75.3نسبة مشاريع اإلنتاج النباتي كانت أعلى بنسبة بلغت         
المستهدفة من قبـل اإلتحـاد هـي        وهي نسبة عالية لإلنتاج النباتي ومؤشر على المناطق         % 24.7

وهم يملكون مساحات من األراضـي  ) اإلنتاج النباتي ( مناطق زراعية يعمل جل أهلها في الزراعة   
   .الزراعية الصالحة أو القابلة لألستصالح و الزرارعة
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  واني في المجال النباتي و الحي) المشروع ( نوع اإلستفادة  10.3شكل 
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أشارت النتائج الى أنـه كلمـا       ) حجم رأس المال المستثمر     (وحول ميزانية المشروع المقدم لألسر      
زادت رأس المال المستثمر كلما أدى ذلك نتائج إيجابية علـى صـعيد الـدخل وتحـسن الوضـع                   

دمـة  اإلقتصادي لهذه اإلسر و هي أيضا تشير الى أن هناك حاجة لألتحاد الى رفع قيمة المنحة المق                
   . شيقل لكل أسرة3000كرأس مال للمشاريع الصغيرة التي يقدمها بحيث تكون أكثر من 

  

7.2 9.3 6.2

77.3
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ش

1001- 2000
ش
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ش 3000
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ش

میزانیة المشروع التقدیریة  

  
  

  ميزانية المشروع التقديرية  :11.3شكل 
  

في المشروع فقد جاءت النتائج منسجمة كثيرا مـع        ) خلق فرص عمل جديدة     ( وحول عدد العاملين    
 أوضحت النتائج الى أن كل مشروع صغير من المشاريع المقدمة خلـق              أهداف هذه المشاريع حيث   

من مجموع المبحوثين وهذا    % 74.2فرصة عمل لألسر المستفيدة بنسبة عالية بلغت        ) 5-1(ما بين   
يشير بشكل كبير ألهمية هذه المشاريع في خلق فرص عمل دائمة و مؤقته لدى األسر الفلـسطينية                  

   .لفقرالتي تعاني من البطالة و ا
  

من اإلسـر    % 63.9وحول المساهمة المادية لألسر المستفيدة من المشروع أشارت النتائج الى أن            
المستفيدة ساهمت في المشروع و هذا مؤشر إيجابي علـى ان إمكانيـة المـساهمة هـي ضـمان                   

   .لإلستمرارية المشروع و حماية له ومؤشرعملي لألسر المستفيدة عن جدية اإلحتياج
  

 يتعلق بالتدريب ورفع قدرات األسر المستفيدة من المشاريع الصغيرة فقد أشارت النتائج الى              إما فيما 
  اإلهمية الكبرى للتدريب ورفع قدرات األسر المستفيدة من هذه المشاريع حيث أشار المبحوثين الى

  .أن التدريب كان له أثر أيجابيا عليهم
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74.2

7.2 18.6

عمال   1-5 عمال   10 -6 أكثر من   10
عمال  

عدد العاملین في المشروع

  
  

  لعاملين في المشروع  عدد ا12.3شكل 
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  الفصل الرابع
______________________________________________________  

  النتائج ومناقشتها
  

يتناول هذا الفصل عرضا ألهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة، حول دور المـشاريع الـضغيرة                
 والتحديات المتعلقـة  ،و المهارات الحياتية ة و اإلجتماعية اإلقتصادي التالتي ينفذها اإلتحاد في المجا    

  .تحسين الظروف المعيشية للمستفيدينبها، اضافة الى مساهمتها في 
  

  الدور االقتصادي  لمشاريع اإلتحاد الصغيرة  1.4
 

ما دور المشروعات الصغيرة التـي ينفـذها        " في إطار إجابة الدراسة  على سؤال الدراسة البحثي          
من خـالل المجـاالت التنمويـة       تحسين الظروف المعيشية    راعي في تحقيق      إتحاد لجان العمل الز   

 أهم النتائج ذات العالقة بالدور اإلقتصادي        جاءت ؟) االقتصادية و االجتماعية و المهارات الحياتية       (
حيـث  . للمشاريع الصغيرة المقدمة من قبل إتحاد لجان العمل الزراعي بحسب اجابات المبحـوثين            

الموضحة أدناه بان الدرجة الكلية للمحور المتعلق بالـدور االقتـصادي    ) 1.4(جدول تظهر بيانات ال  
   . وهي درجة متوسطة0.69 وبانحراف معياري 3.08لمشاريع اإلتحاد الصغيرة قد وصلت 

  
   الصغيرة  علمشاريلدور اإلقتصادي لل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :أ-1.4جدول 

  
  لمعيارياراف نحاال  لحسابياالمتوسط   : ساعد المشروع على زيادة ما يأتيااقتصادي  الرقم 

C1 0.94  3.54  فرص عمل عموما  
C5  0.86  3.49  دخل األسرة المستفيدة  

C3   0.87  3.39  اإلنتاج الزراعي عموما  
C13   0.97  3.39    .لمواد الغذائية األساسيةاقدرة األسرة على شراء  
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   الصغيرة  علمشاريلدور اإلقتصادي لل الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات  :ب-1.4جدول 
  

  لمعيارياراف نحاال  لحسابياالمتوسط   : ساعد المشروع على زيادة ما يأتيااقتصادي  الرقم 
C6   1.05  3.23  عدد العاملين في األسرة  

C17  0.99  3.20  خفض نسبة اإلنفاق على شراء السلع اإلساسية  
C10  0.89  3.15   باالستقرار االقتصادي لدى األسرة  الشعور  
C15    1.04  3.06  الفرص التسويقية  

C2   1.15  3.04  مساحة األراضي المزروعة  
C4   0.98  3.03  قدرة المنتجات التنافسية في السوق  

C7    1.17  3.00  المقدرة على سداد بعض ديون األسرة  
C12  1.10  3.00  قدرة األسرة على تعليم أبنائهم  
C16   1.15  2.98  المنافسة التسويقية  
C11  1.01  2.93  موجودات األسرة  
C14   1.05  2.91  قدرة األسرة على اإلنفاق على الجانب الصحي  

C9    1.16  2.55  توفير بعض األموال لتوسعة المشروع  
C8     1.15  2.43  توفير بعض األموال لحاالت الطوارئ  

  0.69  3.08  الدرجة الكلية  

  
وهي " فرص عمل عموما    " للفقرة التي تنص     ) 3.54(أما أعلى المتوسطات الحسابية والذي وصل       

وهـي  " دخل األسرة المـستفيدة     " للفقرة التي تنص    ) 3.49(  تاله المتوسط الحسابي   ،درجة مرتفعة 
ونفـس  " اإلنتاج الزراعـي عمومـا      " للفقرة  ) 3.39(  ومن ثم المتوسط الذي بلغ       ،درجة متوسطة 

  .وهي درجة متوسطة" قدرة األسرة على شراء بعض المواد " شيء للفقرة ال
  

 ر بعض األموال لحاالت الطـوارئ توفي" للفقرة )  2.43(أما أدنى المتوسطات الحسابية فقد وصل    
توفير بعض األمـوال    " للفقرة التي تنص    ) 2.55(وهي درجة منخفضة جدا تاله المتوسط الحسابي        

قـدرة األسـرة    " فقرة   ) 2.91(  ثم المتوسط الحسابي     ،وهي درجة منخفضة  " لتوسعة المشروع       
  .وهي أيضا درجة منخفضة" على اإلنفاق على الجانب 

  
ويفسر الباحث الدرجة المتوسطة بأنها نتيجة ألهتمام المشاريع الصغيرة بالتركيز على توفير فـرص     

 كانت نتـائج إجابـات المبحـوثين        عمل جديدة لألسر الفقيرة وتوفير دخل إضافي لهذه اإلسر حيث         
المتعلقة بالدخل و فرص العمل عالية مقارنة بباقي الفقرات وهو ينسجم مع مببرات هذه المـشاريع                 

توفير دعم إقتصادي لألسر الفقيرة لكن بشكل عام تدلل النتائج على أن هنـاك        التي تبنى على أساس     
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ه المشاريع بحيث يـنعكس ذلـك علـى      حاجة لرفع حجم رأس المال المنفق كرأس مال تأسيسي لهذ         
سر من هذه المشاريع كي يتاح لها فرص توسيع المشاريع فيما بعد و لرفـع مقـدرة           ألزيادة عوائد ا  

   .سر على اإلنفاق على الجوانب الحياتية األساسية اإلخرىألا
  

 الدور االجتماعي لمشاريع اإلتحاد الصغيرة 2.4
  

هل يختلف دور المشاريع التي ينفذها إتحـاد لجـان    "وثين في إطار إجابة الدراسة على سؤال المبح   
في الضفة الغربية   والمهارات الحياتية    تحسين الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية   العمل الزراعي في    

اقتصاديا و اجتماعيا وفي مجال المهارات الحياتية وفقا لمتغيرات الجـنس و العمـر و المـستوى                  
الموضحة أدناه بان الدرجة الكليـة للمحـور         ) 1.4(يانات الجدول   تشير ب حيث  " التعليمي و المهنة؟  

 0.61 وبـانحراف معيـاري      3.49المتعلق بالدور االجتماعي لمشاريع اإلتحاد الصغيرة قد وصلت         
   .وهي درجة متوسطة

  
    دور االجتماعي لمشاريع اإلتحاد الصغيرةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لل :2.4جدول 

  
الناحية االجتماعية وفرت مشاريع اإلتحاد الصغيرة  و ساعدت في          من    الرقم 

  :ما يأتي
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

D12    0.80  3.88  االهتمام باألنشطة التي تنفذها المؤسسات التطوعية  
D5 0.92  3.85  محاربة البطالة  
D2   0.88  3.83  ..).ل الجماعيللخبرات، المعدات، العم(إحياء القيم التعاونية في المجتمع  

D4  0.96  3.79  مشاركة النساء في العمل الزراعي  
D3 0.77  3.75  لعالقة من فئات المجتمع الثقة بين أصحاب المشاريع المختلفة وذوي ا  

D11  1.00  3.68  تفعيل الدور التشاركي التعاوني بين الناس في العملية اإلنتاجية  
D1  1.32  3.67  حماية األرض من المصادرة  

D7  0.89  3.60  تحقيق نوع من األمن الغذائي لألسرة  
D16  0.94  3.46  تحسين العادات الغذائية لدى األسر  
D14  0.96  3.44  تحسين العالقات األسرية  
D10 1.02  3.41  رفع المستوى االجتماعي للمزارع  
D15  1.00  3.29  تحقيق السلم االجتماعي  

D6  1.19  3.19  راعةالتحول في نوع العمل نحو الز  
D8  1.19  2.91  الحد من  تفتت الملكيات الزراعية  

D13  1.11  2.58  قدرة األهل على تزويج أبنائهم  
  0.61  3.49  الدرجة الكلية  
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االهتمام باألنـشطة التـي     " للفقرة التي تنص     ) 3.88(أما أعلى المتوسطات الحسابية والذي وصل       
محاربـة  " للفقرة التي تنص ) 3.85( تاله المتوسط الحسابي ،وهي درجة مرتفعة " تنفذها المؤسسات   

إحياء القيم التعاونية فـي     " للفقرة  ) 3.83( ومن ثم المتوسط الذي بلغ       ،وهي درجة مرتفعة  " البطالة  
  .للخبرات، وهي أيضا درجة مرتفعة(المجتمع 

  
وهـي  "  تزويج أبنائهم  قدرة األهل على  " للفقرة  )  2.58(أما أدنى المتوسطات الحسابية فقد وصل           

الحـد مـن  تفتـت الملكيـات         " للفقرة التي تنص    ) 2.91(درجة منخفضة تاله المتوسط الحسابي      
التحول في نوع العمل نحـو      " فقرة  ) 3.19( ثم المتوسط الحسابي     ،وهي درجة منخفضة  " الزراعية  
  .وهي درجة متوسطة"  الزراعة 

  
ماعي لمـشاريع اإلتحـاد الـصغيرة بطبيعـة الـدور           النتيجة المتوسطة للدور اإلجت   ويفسر الباحث   

اإلجتماعي المطلوب من هذه المشاريع حيث يتضح من خالل النتـائج إهتمـام عـالي مـن قبـل                   
المستفيدين في أنشطة المؤسسة المختلفة وهو ما تحاول هذه المشاريع أن تركز عليه خـالل تنفيـذ                 

ن هذه المشاريع تعالجة أحد أهم اإلفـات         المبحوثين أ  اجاباتالمشروع نفسه كذلك يتضح من خالل       
 فيمـا أبقـت هـذه       ،تماعيه في المجتمع وهي البطالة      اإلجتماعية و ما قد ينتج عنها من مشاكل إج        

المشاريع قيمة العمل التعاوني أولوية حيث إحتلت مساحة كبيرة في إجابات المبحوثين وهذا أحد قيم               
 فيما لـم    ،ية تقوم على العمل التطوعي و التعاوني        العمل لدى اإلتحاد كونه مؤسسة غير ربحية أهل       

تنجح هذه المشاريع في المساهمة الحقيقية في دعم األسر على تزويج أبنائهم كون العوائـد الماديـة              
لهذه المشاريع ضلت محدودة وهي أيضا أي المشاريع الصغيرة لإلتحاد لم تنجح بشكل كبيـر فـي                 

زايد الطبيعي للسكان وإرتباط ذلك بالعادات و التقاليد المتبعـه      الحد من تفتت الملكيات الناتجة عن الت      
سر على التحـول نحـو العمـل    ألفي المجتمع وقدد حققت هذه المشاريع نجاحا محدودا في تشجيع ا  

كونه ال زال ال يشكل البديل الكامل لهذه األسر لتوفير إحتياجاتها و لتوفير مكانة إجتماعية               الزراعي  
   .هامة في المجتمع

  
   دور المشاريع الصغيرة في إكساب مهارات حياتية جديدة3.4

  
هل يختلف دور المشاريع التي ينفذها إتحاد لجان العمل         " في إطار إجابة الدراسة على سؤال البحثي        

في الـضفة الغربيـة      تحسين األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية و المهارات الحياتية       الزراعي في   
 مجال المهارات الحياتية وفقا لمتغيرات الدخل و الموقـع وعـدد فـرص          اقتصاديا و اجتماعيا وفي   

أدناه بان الدرجـة الكليـة      ) 3.4(يستدل من النتائج الموجودة في الجدول       حيث   " العمل المتوفرة  ؟   
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 3.34إكساب مهارات حياتيـة جديـدة قـد وصـلت            للمحور المتعلق بدور المشاريع الصغيرة في     
   .درجة متوسطة وهي 0.69وبانحراف معياري 

  
ور المشاريع الـصغيرة فـي إكـساب        لدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      :3.4جدول  

   مهارات حياتية جديدة
  

في جانب المهارات الحياتية تعمل مشاريع اإلتحاد الصغيرة على   الرقم 
  :زيادة ما يأتي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

E1  0.65  3.83   مجال إدارة مشاريع صغيرة   قدرات المستفيدين في  
E6   1.04  3.62  مهارات االتصال و التواصل لدى المستفيدين  
E2    0.87  3.42  تقليل ضغوط الحياة اليومية  
E5   0.90  3.37  قدرات المستفيدين في مجال اإلدارة  
E9    1.02  3.30  مقدرة المستفيدين على اإلقناع  
E3  0.88  3.27  ت التحليلمهارات المستفيد في عمليا  
E4  1.01  3.18  قدرات المستفيدين في مجال التخطيط  
E8   0.93  3.15  المهارات التفاوضية للمستفيدين  
E7  1.05  3.11  المهارات المحاسبية للمستفيدين  

E10  1.4  3.10  مقدرة المستفيدين على التشبيك  
  0.69  3.34  الدرجة الكلية  

  
قـدرات المـستفيدين فـي      " للفقرة التي تنص    ) 3.83( والذي وصل    أما أعلى المتوسطات الحسابية   

" للفقـرة التـي تـنص       ) 3.62( تاله المتوسط الحسابي     ،وهي درجة مرتفعة  " مجال إدارة مشاريع    
للفقـرة  ) 3.42( ومن ثم المتوسط الذي بلغ       ،وهي درجة مرتفعة  " مهارات االتصال و التواصل لدى      

أما أدنى للمتوسـطات الحـسابية فقـد         .وهي أيضا درجة متوسطة   " تقليل ضغوط الحياة اليومية       " 
وهي درجة متوسـطة تـاله المتوسـط        "  مقدرة المستفيدين على التشبيك     " للفقرة  )  3.10(وصل  

 ثـم  ،وهي درجـة متوسـطة   " المهارات المحاسبية للمستفيدين" للفقرة التي تنص    ) 3.11(الحسابي  
 .وهي درجات متوسطة "  رات التفاوضية للمستفيدينالمها" فقرة ) 3.19(المتوسط الحسابي 

 
سر الباحث النتيجة المتوسطة لدور المشاريع الصغيرة المنفذة من قبل اإلتحاد في مجـال إكـساب            يف

بأن المشاريع نفسها تركز على بعض الجوانب ذات العالقة بالمهـارات الحياتيـة           المهارات الحياتية   
 الحياتية فمثال هي تعطـي إهتمـام عـالي برفـع قـدرات              وال تركز على كافة عناصر المهارات     

المستفيدين في مجال إدارة المشروع المقدم وهذا ألن اإلدارة الجدية للمشروع من قبل المستفيد هـي     
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 كذلك تركز هذه المشاريع على مهـارة األتـصال و التواصـل بـين               ،أحدى ضمنات إستمراريته    
 أهمية في تمكين المستفيدين وتوسيع دائـرة عالقـاتهم و   المستفيدين و المجتمع المحيط لما لذلك من      

 األ أن هذه المشاريع لم تـنجح فـي   ،ات التي تؤدي الى تبادل الخبراتبالتالي نسج المزيد من العالق  
أحد أهم أدوات تبادل الخبرات وإكساب المهـارات الحياتيـة          ،  زيادة مقدرة المستفيدين على التشبيك    

طرق القائمين على هذه المشاريع في أثناء تنفيذ المشروع على تقوية           ونفس الشئ ينطبق على عدم ت     
   .وهو أيضا ما يضاعف إمكانية إكسابهم مهارات حياتية جديدةالمستفيدين التفاوضية قدرات 

  
   مقياس مناقشة النتائج4.4

  
لـى  من اجل تسهيل تفسير النتائج، تم تقسيم مقياس ليكرت بحسب المتوسطات الحسابية لالجابـات ا          

  ، )4.4(وحدات اصغر سيتم اعتمادها في عرض وتحليل وتفسير النتائج، التقسيمات يبينها جدول  
  

  تقسيم مقياس ليكرت استنادا الى المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثين: 4.4جدول 
  

  ويةئالنسبة الم  مدى متوسطها الحسابي  الدرجة
  %50  2.5اقل من   منخفضة جداً

  %59.9-50 2.99- 2.51  منخفضة
  %69.9-60  3.5-3  متوسطة
  %79.9-70  3.99- 3.51  عالية

  %80   فأكثر4  عالية جداً
  

  المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة  5.4
  

  يبين الجدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة   :5.4جدول 
  

المتوسط   المحاور  الرقم
  يالحساب

االنحراف 
  المعيارية

  الدرجة  النسبة

  متوسطة  %61.6  0.69  3.08  الدور االقتصادي  لمشاريع اإلتحاد الصغيرة  1
 متوسطة  %69.8  0.61  3.49  الدور االجتماعي لمشاريع اإلتحاد الصغيرة  2
دور المشاريع الصغيرة في إكـساب مهـارات          3

  حياتية جديدة
 متوسطة  64.8%  0.69  3.24

 متوسطة  %64.6  0.60  3.29  لية الدرجة الك  
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الموضحة أدناه بان الدرجة الكلية لدور المشاريع الصغيرة التي ينفـذها           ) 5.5(تظهر بيانات الجدول    
فـي   تحسين األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية و المهارات الحياتية       إتحاد لجان العمل الزراعي في      

 وبنسبة  0.60 وبانحراف معياري    3.29قد وصلت بمتوسط حسابي     ) 2008-2000(الضفة الغربية   
  .وهي درجة متوسطة%  64.6

 
  3.49 ويتضح لنا بان أعلى محور هو الدور االجتماعي لمشاريع اإلتحاد الصغيرة بمتوسط حسابي              

  يليه محور دور المشاريع الـصغيرة فـي إكـساب            ، %69.8  وبنسبة    0.61وبانحراف معياري   
في حين أن   % 64.8 وبنسبة   0.69 وانحراف معياري    3.34 مهارات حياتية جديدة  بمتوسط حسابي     

 3.08أدنى محور الدور االقتصادي لمشاريع اإلتحاد الـصغيرة حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي                
  .وهي هذه الدرجات متوسطة% 61.6  وبنسبة 0.69واالنحراف المعياري 

  
    مناقشة الفرضيات 6.4

  
المبحوثين على إجاباتهم في   عينةتأثير خصائص :تبالفرضيا العالقة ذات للنتائج عرض يأتي فيما

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحـوثين حـول             :إطار فحص فرضياتها القائلة   
تحسين الظـروف اإلقتـصادية     دور المشاريع الصغيرة التي ينفذها إتحاد لجان العمل الزراعي في           

 α =0.05عند مستوى الداللـة   ) 2008-2000(لغربية   في الضفة ا   والمهارات الحياتية  واإلجتماعية
   .)6.4(حيث كانت نتائج الدراسة كما في الجدول  :تعزى للمتغيرات التالية

  
 دور مشاريع اإلتحـاد فـي الـضفة    تقييم درجة في الفروق لداللة )ت(اختبار نتائج :أ-6.4جدول 

  المتغيرات التالية  إلى تعزى الغربية 
  

  مستوى الداللة اإلحصائية  F /  Tقيمة    المتغير
  0.800 0.913  الجنس 
  0.293  1.257  العمر 

  0.014  3.302  المؤهل العلمي 
  0.522  0.756  الحالة االجتماعية 

  0.019  4.158  عدد أفراد األسرة المعالة 
  0.568  0.677  سنوات الخبرة في العمل الزراعي 

  0.338  0.927  هنة أخرى غير الزراعة هل لديك م
  0.015  3.268  محافظةال
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 دور مشاريع اإلتحاد فـي الـضفة   تقييم درجة في الفروق لداللة )ت(اختبار نتائج :ب-6.4جدول 

  المتغيرات التالية  إلى تعزى الغربية 
  

  مستوى الداللة اإلحصائية  F /  Tقيمة    المتغير
  0.001  7.537  متوسط الدخل الشهري من الزراعة

  0.036  2.686  الدخل الكلي من الزراعةنسبة الدخل من المشروع من 
  0.107  2.286  عدد األسر النووية المستفيدة من المشروع

  0.934  1.913  هل نوع المشروع ينسجم مع االحتياج الموجود لديك
  1.389  0.172  نوع  االستفادة  

  0.045  3.203  مدة المشروع
  0.159  2.481  هل تلقيت تدريبا في المشروع

  
 سـنوات  ، الحالة االجتماعيـة ، العمر،الموضحة أن كال من الجنس) 6.4(ج  الجدول   يستدل من نتائ  

 عدد األسر النووية المستفيدة مـن       ، هل لديك مهنة أخرى غير الزراعة      ،الخبرة في العمل الزراعي   
 هل تلقيت تـدريبا  ، نوع  االستفادة ، هل نوع المشروع ينسجم مع االحتياج الموجود لديك   ،المشروع
روع ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى اقل مـن       في المش 

 عـدد أفـراد األسـرة       ،  أما  المؤهل العلمي     . يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت      0.05
 نسبة الدخل من المشروع من الدخل الكلي        ،  متوسط الدخل الشهري من الزراعة      ، المحافظة ،المعالة
 مدة المشروع  فانه يوجد فروقات إحصائية  تعزى لهذا المتغيـر حيـث أن مـستوى           ،زراعةمن ال 

 . وبذلك نستطيع القول بان الفرضية  قد رفضت.0.05الداللة اقل من 

  
 ومن اجل التعرف على مصادر الفروق فقد تم استخراج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية:  

  
o       ح حملة درجة الدبلوم بمتوسط حـسابي وصـل   المؤهل العلمي  فقد جاءت الفروق لصال

 2.96 وهي درجة مرتفعة على من مؤهلهم العلمي ابتدائي فأدنى بمتوسط حسابي             3.65
  .وهي درجة منخفضة

o              10عدد أفراد األسرة المعالة وجاءت الفروق لصالح من عدد أفـراد أسـرهم المعالـة 
مـن عـدد أفـراد       على كال م   ، وهي درجة مرتفعة   3.77فأكثر بمتوسط حسابي وصل     

 وعلى من عـدد أفـراد األسـرة         3.26 أفراد بمتوسط حسابي     9-5األسرة المعالة من    
   . وهي درجات متوسطة3.13 فما دون بمتوسط حسابي  4المعالة اقل 

o  المحافظة وينبن بان الفروق جاءت لصالح من يسكنوا محافظة جنين بمتوسط حسابي 



 72 

 محافظة طولكرم بمتوسـط حـسابي        على من يسكنوا   ، وهي درجة مرتفعة   3.60وصل  
  . وهي درجة متوسطة3.03

o                متوسط الدخل الشهري من الزراعة وجاءت الفروق لصالح من متوسـط دخلهـم مـن
 وهي درجة مرتفعة على كال ممـن      3.51 بمتوسط حسابي    2000 -1000الزراعة من   

 وهي درجـة منخفـضة      2.88 ش بمتوسط حسابي     3000- 2001دخلهم من الزراعة    
  . وهي درجة متوسطة3.01 ش بمتوسط حسابي 1000ذين دخلهم اقل من وعلى ال

o               نسبة الدخل من المشروع من الدخل الكلي من الزراعة وجاءت الفروق لصالح من نسبة
 وهي درجة مرتفعـة علـى       3.60بمتوسط حسابي وصل    % 100 – 81الدخل لهم من    

  .وسطة وهي درجة مت3.14بمتوسط حسابي  % 20 -0الذين بسبة دخلهم من 
o               مدة المشروع وجاءت الفروق لصالح من مدة مشروعهم اقل من سنة بمتوسط حـسابي

 3.06 وهي درجة متوسطة على من مدة مشروعهم سنتين فأكثر بمتوسط حسابي             3.41
  .وهي درجة متوسطة

  
  ال توجـد    :المبحوثين على إجاباتهم في إطار فحص فرضياتها القائلـة          عينة تأثير خصائص

ة إحصائية في استجابات المبحوثين حول دور المـشاريع الـصغيرة التـي             فروق ذات دالل  
والمهـارات   تحسين الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية   ينفذها إتحاد لجان العمل الزراعي في       

من ناحية الدور االقتصادي  لمشاريع اإلتحـاد        ) 2008-2000(في الضفة الغربية    الحياتية  
   .)7.4(ول في جدنتائج وال : تعزى للمتغيرات التاليةα =0.05الصغيرة عند مستوى الداللة 

  
  اإلقتصادي لمشاريع اإلتحاد في الدورتقييم درجة في الفروق لداللة )ت(اختبار نتائج :أ-7.4جدول 

  :المتغيرات التالية إلى تعزى الضفة الغربية 
  

  مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة    المتغير
  0.379  1.204  الجنس 

  0.503  0.842  ر العم
  0.038  2.646  المؤهل العلمي 

  0.330  1.158  الحالة االجتماعية 
  0.011  4.734  عدد أفراد األسرة المعالة 

  0.273  1.319  سنوات الخبرة في العمل الزراعي 
  0.248  1.352  هنة أخرى غير الزراعةهل لديك م
  0.005  4.008  المحافظة
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 اإلقتصادي لمشاريع اإلتحـاد   الدورتقييم درجة في الفروق لةلدال )ت(اختبار نتائج :ب-7.4جدول 
  :المتغيرات التالية إلى تعزى الضفة الغربية  في

  
  مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة    المتغير

  0.006  5.495  متوسط الدخل الشهري من الزراعة
  0.017  3.170  نسبة الدخل من المشروع من الدخل الكلي من الزراعة

  0.314  1.172   األسر النووية المستفيدة من المشروععدد
  0.666  3.017  هل نوع المشروع ينسجم مع االحتياج الموجود لديك

  0.770  2.206  نوع  االستفادة  
  0.166  1.832  مدة المشروع

  0.109  1.370  هل تلقيت تدريبا في المشروع

  
 ، الحالـة االجتماعيـة    ، العمـر  ،من الجنس أن كال   )  7.4(يتضح لنا من النتائج المبينة في الجدول        

 عـدد األسـر النوويـة       ، هل لديك مهنة أخرى غير الزراعـة       ،سنوات الخبرة في العمل الزراعي    
مـدة  ، نوع  االستفادة ، هل نوع المشروع ينسجم مع االحتياج الموجود لديك،المستفيدة من المشروع 

إحصائية أو ال يوجد فـروق ذات داللـة        هل تلقيت تدريبا في المشروع  ليس لها عالقة           ،المشروع
أما  المؤهـل     .المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت    يعزى لهذه    0.05إحصائية عند المستوى اقل من      

 نسبة الدخل من    ،  متوسط الدخل الشهري من الزراعة      ، المحافظة ، عدد أفراد األسرة المعالة    ،العلمي
وقات إحصائية  تعزى لهذا المتغير حيـث أن          فانه يوجد فر   ،المشروع من الدخل الكلي من الزراعة     

ومن اجل التعـرف     . وبذلك نستطيع القول بان الفرضية  قد رفضت        .0.05مستوى الداللة اقل من     
 على مصادر الفروق فقد تم استخراج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية 

  
o        صـل  المؤهل العلمي  فقد جاءت الفروق لصالح حملة درجة الدبلوم بمتوسط حـسابي و

 2.78 وهي درجة مرتفعة على من مؤهلهم العلمي ابتدائي فأدنى بمتوسط حسابي             3.51
  .وهي درجة منخفضة

o              10عدد أفراد األسرة المعالة وجاءت الفروق لصالح من عدد أفـراد أسـرهم المعالـة 
 على كال ممـن عـدد أفـراد         ، وهي درجة مرتفعة   3.68فأكثر بمتوسط حسابي وصل     

 وعلى من   ،  وهي درجة متوسطة    3.03 أفراد بمتوسط حسابي     9-5األسرة المعالة من    
    . وهي درجة منخفضة2.94 فما دون بمتوسط حسابي  4عدد أفراد األسرة المعالة اقل 

o        المحافظة وينبن بان الفروق جاءت لصالح من يسكنوا محافظة جنين بمتوسـط حـسابي
 بمتوسط حسابي  على من يسكنوا محافظة قلقيلية  ، وهي درجة متوسطة3.42وصل 
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  . وهي درجة منخفضة2.64
o                متوسط الدخل الشهري من الزراعة وجاءت الفروق لصالح من متوسـط دخلهـم مـن

 وهي درجة متوسطة على كال ممن       3.30 بمتوسط حسابي    2000 -1000الزراعة من   
 وهي درجـة منخفـضة      2.71 ش بمتوسط حسابي     3000- 2001دخلهم من الزراعة    

  وهي درجة منخفضة أيضا  2.88 ش بمتوسط حسابي 1000من وعلى الذين دخلهم اقل 

  
  ال توجـد    :المبحوثين على إجاباتهم في إطار فحص فرضياتها القائلـة          عينة تأثير خصائص

فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين حول دور المـشاريع الـصغيرة التـي               
والمهـارات   قتصادية واإلجتماعية تحسين الظروف اإل  ينفذها إتحاد لجان العمل الزراعي في       

من ناحية الدور االجتماعي لمـشاريع اإلتحـاد        ) 2008-2000(في الضفة الغربية    الحياتية  
 .)8.4(نتائج في جدول وال : تعزى للمتغيرات التاليةα =0.05الصغيرة عند مستوى الداللة 

  
 تماعي لمشاريع اإلتحاد فـي  اإلج الدورتقييم درجة في الفروق لداللة )ت(اختبار نتائج :8.4جدول 

  :المتغيرات التالية إلى تعزى الضفة الغربية 
  

  مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة    المتغير

  0.842 0.188  الجنس 
  0.380  1.062  العمر 

  0.036  2.684  المؤهل العلمي 
  0.525  0.750  الحالة االجتماعية 

  0.045  3.202  عدد أفراد األسرة المعالة 
  0.530  0.741  وات الخبرة في العمل الزراعي سن

  0.563  0.336  هل لديك مهنة أخرى غير الزراعة 
  0.012  3.405  المحافظة

  0.001  8.099  متوسط الدخل الشهري من الزراعة
  0.299  1.241  نسبة الدخل من المشروع من الدخل الكلي من الزراعة

  0.016  4.335  عدد األسر النووية المستفيدة من المشروع
  0.151  1.409  هل نوع المشروع ينسجم مع االحتياج الموجود لديك

  0.437  1.567  نوع  االستفادة  
  0.034  3.491  مدة المشروع

  0.062  2.146  هل تلقيت تدريبا في المشروع
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 سـنوات   ، الحالة االجتماعية  ، العمر ،  أن كال من الجنس     )8.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول      
 نسبة الدخل من المـشروع مـن        ، هل لديك مهنة أخرى غير الزراعة        ، في العمل الزراعي   الخبرة

 ، نوع  االسـتفادة      ، هل نوع المشروع ينسجم مع االحتياج الموجود لديك        ،الدخل الكلي من الزراعة   
هل تلقيت تدريبا في المشروع ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد                  

  . يعزى لهذه المتغيرات وبذلك الفرضيات قبلت0.05وى اقل من المست
  

 ،  متوسط الدخل الشهري مـن الزراعـة     ، المحافظة ، عدد أفراد األسرة المعالة    ،أما  المؤهل العلمي   
 مدة المشروع  فانه يوجد فروقات إحصائية  تعزى لهذا           ،عدد األسر النووية المستفيدة من المشروع     

  . وبذلك نستطيع القول بان الفرضية  قد رفضت.0.05لداللة اقل من المتغير حيث أن مستوى ا
  
 ومن اجل التعرف على مصادر الفروق فقد تم استخراج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية 

 
o          المؤهل العلمي  فقد جاءت الفروق لصالح حملة درجة الدبلوم بمتوسط حـسابي وصـل

 3.17بتدائي فأدنى بمتوسط حسابي      وهي درجة مرتفعة على من مؤهلهم العلمي ا        3.87
 .وهي درجة متوسطة

o              10عدد أفراد األسرة المعالة وجاءت الفروق لصالح من عدد أفـراد أسـرهم المعالـة 
 على من عدد أفـراد األسـرة        ، وهي درجة مرتفعة   3.91فأكثر بمتوسط حسابي وصل     

   . وهي درجات متوسطة3.33 فما دون بمتوسط حسابي  4المعالة اقل 

o افظة وينبن بان الفروق جاءت لصالح من يسكنوا محافظة جنين بمتوسـط حـسابي       المح
 على من يسكنوا محافظة طولكرم بمتوسـط حـسابي          ، وهي درجة مرتفعة   3.78وصل  
 . وهي درجة متوسطة3.23

o                متوسط الدخل الشهري من الزراعة وجاءت الفروق لصالح من متوسـط دخلهـم مـن
 وهي درجة مرتفعة على كال ممـن      3.72بي   بمتوسط حسا  2000 -1000الزراعة من   

 وهي درجـة متوسـطة      3.10 ش بمتوسط حسابي     3000- 2001دخلهم من الزراعة    
 . وهي درجة متوسطة3.28 ش بمتوسط حسابي 1000وعلى الذين دخلهم اقل من 

o               عدد األسر النووية المستفيدة من المشروع واتضح أن الفروق جاءت لصالح من يستفيد
 وهي درجة مرتفعة على من يستفيد أسـرة         3.78متوسط حسابي وصل    أسرتين فأكثر ب  

  وهي درجة متوسطة ومن يـستفيد أسـرتين بمتوسـط            3.41وحدة بمتوسط حسابي      
 . وهي درجة متوسطة أيضا3.33حسابي بلغ 

o  مدة المشروع وجاءت الفروق لصالح من مدة مشروعهم اقل من سنة بمتوسط حسابي 
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 3.25 مدة مشروعهم سنتين فأكثر بمتوسط حـسابي          وهي درجة مرتفعة على من     362
  .وهي درجة متوسطة

  
  ال توجد فروق    :المبحوثين على إجاباتهم في إطار فحص فرضياتها القائلة         عينة تأثير خصائص

ذات داللة إحصائية في أجابات المبحوثين حول دور المشاريع الصغيرة التي ينفذها إتحاد لجان              
فـي الـضفة    والمهارات الحياتية    ظروف اإلقتصادية واإلجتماعية  تحسين ال العمل الزراعي في    

من ناحية الدور في إكساب مهارات حياتية جديدة لمـشاريع اإلتحـاد            ) 2008-2000(الغربية  
 .)9.4(ائج في الجدول والنت.  تعزى للمتغيرات التاليةα =0.05الصغيرة عند مستوى الداللة 

  
 دور المشاريع الـصغيرة فـي إكـساب    تقييم درجة في فروقال لداللة )ت(اختبار نتائج :9.4جدول 

  :المتغيرات التالية إلى تعزى الضفة الغربية اإلتحاد في  لمشاريعهارات حياتية م
  

  مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة    المتغير 
  0.490 1.005  الجنس 
  0.163  1.674  العمر 

  0.022  3.024  المؤهل العلمي 
  0.377  1.045  ية الحالة االجتماع

  0.149  1.946  عدد أفراد األسرة المعالة 
  0.935  0.141  سنوات الخبرة في العمل الزراعي 

  0.447  0.583  هنة أخرى غير الزراعةهل لديك م
  0.051  2.451  المحافظة

  0.012  4.680  متوسط الدخل الشهري من الزراعة
  0.026  2.906  نسبة الدخل من المشروع من الدخل الكلي من الزراعة

  0.094  2.425  عدد األسر النووية المستفيدة من المشروع

  0.512  0.261  هل نوع المشروع ينسجم مع االحتياج الموجود لديك
  0.614  0.684  نوع  االستفادة  

  0.053  3.022  مدة المشروع
  0.372  3.961  هل تلقيت تدريبا في المشروع

  
 عـدد  ، الحالـة االجتماعيـة  ، العمر،أن كال من الجنس  )  9.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

 ، هل لديك مهنة أخرى غيـر الزراعـة        ،  سنوات الخبرة في العمل الزراعي      ،أفراد األسرة المعالة    
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 عدد األسر النووية المستفيدة من المشروع،  هل نوع المشروع ينـسجم مـع االحتيـاج                 ،المحافظة
قيت تدريبا في المشروع ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد            هل تل  ، نوع  االستفادة     ،الموجود لديك 

 يعزى لهذه المتغيرات وبـذلك الفرضـيات        0.05فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى اقل من         
  .قبلت

  
 نسبة الدخل من المـشروع مـن الـدخل    ، متوسط الدخل الشهري من الزراعة     ،أما  المؤهل العلمي   

قات إحصائية  تعزى لهذا المتغير حيث أن مستوى الداللة اقل من            الكلي من الزراعة فانه يوجد فرو     
  . وبذلك نستطيع القول بان الفرضية  قد رفضت.0.05

  
  ومن اجل التعرف على مصادر الفروق فقد تم استخراج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية 

  
o        صـل  المؤهل العلمي  فقد جاءت الفروق لصالح حملة درجة الدبلوم بمتوسط حـسابي و

 2.95 وهي درجة مرتفعة على من مؤهلهم العلمي ابتدائي فأدنى بمتوسط حسابي             3.70
 .وهي درجة منخفضة

o                متوسط الدخل الشهري من الزراعة وجاءت الفروق لصالح من متوسـط دخلهـم مـن
 على الـذين    ،  وهي درجة مرتفعة    3.53 بمتوسط حسابي    2000 -1000الزراعة من   

  . وهي درجة متوسطة3.18حسابي  ش بمتوسط 1000دخلهم اقل من 
o               نسبة الدخل من المشروع من الدخل الكلي من الزراعة وجاءت الفروق لصالح من نسبة

 وهي درجة مرتفعة  علـى       3.71بمتوسط حسابي وصل    % 100 – 81الدخل لهم من    
  . وهي درجة متوسطة3.23بمتوسط حسابي  % 20 -0الذين بسبة دخلهم من 

  
   تلخيص النتائج7.4

  
  :نتائج الدراسة جاءت كما يأتيأهم 

  
  فقط% 26.8، فيما مثلت االناث %73.2غالبية المبحوثين هم من الذكور بواقع.  

  24.7(، يليه الشهادة الثانوية %)28.9(غالبية المبحوثين من حملة الشهادة اإلعدادية.(%  

            هناك عزوفا   غالبية المبحوثين هم ممن تجاوزت اعمارهم األربعين عاما، بما يؤكد ايضا ان 
، عن العمل فـي الزراعـة       ) سنة 30-20(من قبل الشباب الذي يمثل القوة العاملة الرئيسية         

 . نتيجة النخفاض المردود المادي منها
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          في حين أحتلت األرامل    % ) 81.4(الغالبية الكبرى من المبحوثين هم من المتزوجين بنسبة
ن القطاع الزراعي يـشكل مـالذا أمنـا          مما يشير الى ا    ، % )10.3(المرتبة الثانية بنسبة    

 .لألسر الفلسطينية وفيه إستقرار في حال توفرت اإلمكانية لذلك

  35.1(الغالبية الكبرى من المبحوثين هم من أصحاب الخبرة العالية في الزراعة  بنسبة(%. 

                 معظم المبحوثين هم من الذين يعتمدون على الزراعة في دخلهم حيث بلغت نـسبة هـؤالء
  .% )32(  من المبحوثين في حين بلغت نسبة من لديهم أعمال أخرى %)68(

               تلتهـا  ) 46.4( محافظة الخليل إحتلت النسبة اإلعلى من بين المبحـوثين بنـسبة وصـلت
في حين كانت أقل النسب فـي محافظـة نـابلس    % ) 24.7( محافظة طولكرم بنسبة بلغت  

لخليل بشكل كبير يليها محافظـة  منطقة اوهذا يشير لتركز برامج وأنشطة اإلتحاد في       ) 2.1(
 .كرملطو

       مما يشير الى   % 49.5 شيقل بنسبة    2000 و الـ    1001معظم المبحوثين تراوح دخلهم بين
أن المشاريع الصغيرة الخاصة باإلتحاد كانت تركز على ذوي الدخل المحدود وليس أولئـك              

  .)الفقر المدقع ( الذين يعيشون في ظروف الفقر الشديد 

 من الدخل الكلي لألسر المبحوثة لـدى        % 20شاريع المقدمة من اإلتحاد تساهم بما نسبته        الم
مـن الـدخل الكلـي      % 40-%21من المبحوثين في حين شكلت نسبة المساهمة        % 40.2

وهذا مؤشر هام جدا لمدى مساهمة هذه المشاريع المقدمة من قبـل            % 35.1للمبحوثين لدى   
  .ستهدفةاإلتحاد في زيادة دخل اإلسر الم

                 اتحاد لجان العمل الزراعي يركز عند إختيار مستفيديه على أهمية أن ال يكون المستفيد قـد
حصل على مساعدة أخرى من  مشروع أخر او حصولهم على دعم مادي خالل اإلسـنوات         

  .القليلة الماضية

                ته النسبة األكبر من األسر المبحوثة مكونة من أسرة واحدة حيث شكلت هذ اإلسر مـا نـسب
) المكونة من أسرة واحدة أو من أسرتين فـأكثر        ( في حين بلغ عدد اإلسر النووية       % 52.2

من مجموع األسر المبحوثة وهو مؤشر على أنه كلما كان عدد األسر المستفيدة مـن     % 46
المشروع  قليال كلما كانت هناك زيادة في دخل هذ األسر ويكون أثر ذلـك واضـحا علـى     

   .ه اإلسرةالوضع اإلقتصادي لهذ
       الى ان المشاريع المقدمة تلبيى حاجة المبحوثين و         % 95النتائج أشارت بنسبة بلغت حوالي

هذا يشير الى أنه كلما كانت المشاريع المنفذه منسجمة مع إحتياجات المستفيدين كلمـا زادت               
 .ثقة الناس بالمؤسسة و بالمشروع وبالتالي زادت نسبة نجاح المشروع

   في حين كانت نـسبة اإلنتـاج   % 75.3نتاج النباتي كانت أعلى بنسبة بلغت   نسبة مشاريع اإل
  .%24.7الحيواني 
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                  أشارت النتائج الى أنه كلما زادت رأس المال المستثمر كلما أدى ذلك نتائج إيجابيـة علـى
صعيد الدخل وتحسن الوضع اإلقتصادي لهذه اإلسر و هي أيضا تشير الى أن هناك حاجـة                

قيمة المنحة المقدمة كرأس مال للمشاريع الصغيرة التي يقدمها بحيث تكون           لألتحاد الى رفع    
   . شيقل لكل أسرة3000أكثر من 

                   5-1(أوضحت النتائج الى أن كل مشروع صغير من المشاريع المقدمة خلـق  مـا بـين (
من مجموع المبحوثين وهذا يـشير      % 74.2فرصة عمل لألسر المستفيدة بنسبة عالية بلغت        

 ألهمية هذه المشاريع في خلق فرص عمل دائمة و مؤقته لدى األسر الفلسطينية              بشكل كبير 
   .التي تعاني من البطالة و الفقر

      سر المستفيدة ساهمت في المشروع و هـذا مؤشـر          ألمن ا  % 63.9أشارت النتائج الى أن
إيجابي على ان إمكانية المساهمة هـي ضـمان لإلسـتمرارية المـشروع و حمايـة لـه                  

 .ي لألسر المستفيدة عن جدية اإلحتياجومؤشرعمل

              أشارت النتائج الى اإلهمية الكبرى للتدريب ورفع قدرات األسر المستفيدة من هذه المشاريع
  .حيث أشار جميع المبحوثين الى أن التدريب كان له أثر أيجابيا عليهم

              ـ   دور المشاريع الصغيرة التي ينفذها إتحاد لجان العمل الزراعـي فـي روف تحـسين الظ
جاء إيجابيا  ) 2008-2000(في الضفة الغربية    والمهارات الحياتية    اإلقتصادية واإلجتماعية 

 أما دور المشاريع الصغيرة في المجاالت المختلفة ذات العالقـة        .) 3.29(وبدرجة متوسطة   
 :وبحسب المبحوثين فجاءتبتحسين الظروف اإلقتصادية و المعيشية 

  
o  غير ان  ). 3.08( إيجابيا وبدرجة متوسطة     :حاد الصغيرة لمشاريع اإلت  الدور االقتصادي

 فرص عمل عموما و دخل األسرة       إيجادهذا الدور جاء إيجابيا وبدرجة كبيرة في مجال         
أما اقل دور بحسب اجابات المبحوثين فجاء        .على التوالي ) 3.49( و ) 3.54(المستفيدة  

 ، ) 2.91( وسعة المـشروع    إيجابيا وبدرجة ضعيفة منعكسا في توفير بعض األموال لت        
 أما أضعف األدوار    ،)2.55(تاله بدرجة أضعف توفير بعض األموال لتوسعة المشروع         
  .)2.43(لهذه المشاريع فقد جاء في بعض األموال لحاالت الطوارئ 

o     غير ان   .)3.49( إيجابيا وبدرجة متوسطة     :الدور االجتماعي لمشاريع اإلتحاد الصغيرة 
يا وبدرجة كبيرة في مجال االهتمام باألنشطة التي تنفذها المؤسسات          هذا الدور جاء إيجاب   
 كذلك الـدور فـي إحيـاء القـيم          ،على التوالي    )3.85(و ) 3.88(و محاربة البطالة    

 أما اقل دور بحـسب اجابـات        .)3.83(التعاونية في المجتمع جاء إيجابيا بدرجة قوية        
ي قدرة األهل علـى تـزويج أبنـائهم         المبحوثين فجاء إيجابيا وبدرجة ضعيفة منعكسا ف      

 أمـا   ،) 2.91( ثم جاءت الحد من  تفتت الملكيات الزراعية بدرجة ضـعيفة             ،) 2.58(
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خر إيجابيا لكـن بدرجـة ضـعيفة        ألهو ا التحول في نوع العمل نحو الزراعة فقد جاء         
)3.19( . 

o          توسـطة   إيجابيا وبدرجة م   :دور المشاريع الصغيرة في إكساب مهارات حياتية جديدة
قدرات المستفيدين في    غير ان هذا الدور جاء إيجابيا وبدرجة كبيرة في مجال            ،) 3.34(

 المبحـوثين بدرجـة     مهارات االتصال و التواصل لدى    تاله  ) 3.83(مجال إدارة مشاريع  
وهي )  3.42(تقليل ضغوط الحياة اليومية       ثم جاء هذا الدور في مجال       ) 3.62(مرتفعة  

في ل دور بحسب اجابات المبحوثين فجاء إيجابيا بدرجة متوسطة           أما اق  .درجة متوسطة 
المهارات تاله وبدرجة متوسطة في مجال      ) 3.10 (مقدرة المستفيدين على التشبيك   مجال  

المهـارات التفاوضـية    ثم جاء هذا الـدور فـي مجـال          ) 3.11(المحاسبية للمستفيدين 
   .أيضا بدرجة متوسطة) 3.19 (للمستفيدين
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  ل الخامسالفص
______________________________________________________  

  االستنتاجات والمقترحات
 

   االستنتاجات1.5
  

  :فيما يأتي تلخيص ألهم االستنتاجات
  

 مـن   للنهـوض  فرصة يجد ال مستقرة، غير ظروف من يعانيه وبما الفلسطيني، االقتصاد إن
تعزيـز دور   خالل من هي له المثلى االنطالق نقطة فإن وبالتالي الكبيرة، خالل االستثمارات

  .الصغيرة المشروعات

 ا نفسه تلقاء من فلسطين في وتطورها الصغيرة المشروعات دور  يبرزمع الظـروف  تماشي 

اإلستثمار  إلى العمل عن والعاطلين العام للمزارعين  والتوجه الفلسطيني، الواقع في المتأصلة
العمل غيـر   على لديهم المفضل هوالصغيرة  المشاريع في يل بما توفر لديهم من فرص تمو

 المأمون 

        البكالورويس والماجستير و الـدكتوراه      (هناك ابتعاد ألصحاب المؤهالت العلمية المرتفعة (
  .عن العمل في الزراعة

           عـن العمـل   ) سنة30-20(هناك عزوفا من قبل الشباب الذي يمثل القوة العاملة الرئيسية ،
ة نتيجة النخفاض المردود المادي منها، وتحولهم للعمل في قطاعات عمل اخرى            في الزراع 

مما يشير الى ان القطاع الزراعي يشكل مالذا أمنا لألسر الفلسطينية وفيه إستقرار في حـال    
  .توفرت اإلمكانية لذلك

              أن عدد كبير من المبحوثين هم باألساس مزارعين وفرصة نجاح المشروع لدى المزارعين
   .ي الخبرة تكون أعلى لذا عملية إختيار المستفيدين إحدى أهم مراحل نجاح المشروعذو
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                   أن هناك تركيز كبير في برامج وأنشطة اإلتحاد على منطقة الخليـل بـشكل كبيـر يليهـا
  .محافظة طويكرم

       رأس المال المخصص للمشاريع الصغيرة من قبل اإلتحاد قليل رغم ما تـم تحقيقـه و هـو
     .ة كي يتم مضاعفة النتائجيحتاج لزياد

 الـصعيد   علـى منتجاتها  تسويق في صعوبة تواجه ال فلسطين في الصغيرة  المشروعات أن
تواجـه   أنهـا  المحلي إال للمجتمع األساسية والمتطلبات الحاجات على بناء ألنها تنشأ المحلي
  .الخارجية األسواق إلى منتجاتها نقل في صعوبة

 في الحكومة دور في قصور وهنالك و، الصغيرة بالمشروعات وميحك رسمي اهتمام يوجد ال 

 .الذاتي االكتفاء تعميق في دورها وتفعيل تقويم

 في فلـسطين  البطالة من جزء المتصاص والفعال األمثل الحل هي و الصغيرة المشروعات 

الدائمة لألفراد لما توفره هذ المشاريع من توفير للكثير من فرص العمل  الدائم الدخل وتوفير
  .و المؤقته

  
   المقترحات 2.5

  
  :استنادا الى نتائج واستنتاجات الدراسة يمكن اقتراح ما يأتي

  
 لتطوير واقعية آليات ضع قيام إتحاد لجان العمل الزراعي و المؤسسات الشبيهه بوضرورة 

  .بها  يحتذى مسبقة كرؤية الدول واعتماد تجارب  الصغيرةالتنموية المشروعات  أداء

 مـن   مفهوم المشاريع الصغيرة كمنهجية تنموية تناسب الحالة الفلـسطينية           تضمين ورةضر
 .خالل إنشاء برامج خاصة ووحدات لهذه المشاريع في المؤسسات التنموية

 ومالذ أخير لألسر الفلسطينية لبناء وإنـشاء   ، مصدر فهو الزراعي، بالقطاع هتمامإلا  زيادة
حيث يخصص موازنة خاصة لتطوير القطـاع الزراعـي      بالمشاريع الصغيرة المدرة للدخل     
  .من موازنات المؤسسات التنموية

          هناك أهمية كبيرة ألن يخصص اإلتحـاد و المؤسـسات الـشبيهه جـزء مـن موازناتهـا
المخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة إلستهداف فئات الشباب من أجل مساعدتهم في العودة            

  .الى العمل الزراعي

   ن تقوم المؤسسة بمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة في تسويق منتجاتهم          هناك أهمية أل
في األسواق الخارجية من خالل التشبيك بين أصحاب هذه المشروعات و بعض الشركات و              

  .الجمعيات المسوقة للمنتج المحلي
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 إحصائيات عمل خالل منالمنفذه من قبل المؤسسات التنموية  الصغيرة المشروعات  متابعة 

  .الفلسطيني االقتصاد في النسبية ألهميتها ،بها المتعلقة جميع النواحي تشمل مرةمست
 ومميـزات   وخصائص الفلسطيني االقتصاد مع يتالئم المشروعات لهذه موحد تعريف  تحديد 

 .ومنظم صحيح بشكل دراستها ليتسنى فيه، المشروعات

    للمستفيدين أصحاب المـشاريع  هه  و المؤسسات الشبي زيادة المبالغ الممنوحة من قبل اإلتحاد
ممـا  ) $ 15000 - $ 7000(الصغيرة لتصبح صعف المبلغ المخصص لكل أسـرة األن          

  .يضاعف النتائج اإلقتصادية لهذه اإلسر

                  ال بد من اإلهتمام أكثر بقطاع الثروة الحيوانية كونه يشكل فرصة لإلسـتثمار مـن خـالل
  .المشروعات الصغيرة مثله مثل القطاع النباتي

                 لضمان نجاح هذه المشروعات ال بد من إضافة مكون التدريب و بناء القدرات و الخبـرات
 .المشروعات وكذلك أنشطة تبادل الزيارت للمستفيدين لتبادل الخبراتللمستفيدين من هذه 

                  ال بد من تشكيل لجنة من المؤسسات التنموية تعنى بتطوير أليـات العمـل بالمـشروعات
بالمشروعات الـصغيرة   " الحكومي  " ى زيادة إهتمام المستوى الرسمي      الصغيرة و للعمل عل   

  .من خالل الضغط عليها لسن تشريعات وقوانين تعطي أهمية لهذا النوع من اإلستثمار

           بـشروط   ال بد من تخصيص صندوق إقراض خاص بالمؤسسة لتمويل المشاريع الـصغيرة
  .إقراض مناسبة

  
فـي مختلـف المجـاالت      تحسين الظروف المعيشية     النهائي   كل ما ذكر سابقا من مقترحات هدفها      

 ،تؤدي الى مجتمع فلسطيني متماسك إقتـصاديا      اإلقتصادية و اإلجتماعية و المهارات الحياتية بحيث        
لتعيش بكرامة و بظـروف معيـشية   دخل األسرة الفلسطينية المعتمدة على الزراعة      وبالتالي تحسين   

  .أفضل
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  استبانة الدراسة الرئيسية: 1.3ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  
  جامعة

  

  
  القدس

  
  عمادة الدراسات العليا
  مةمعهد التنمية المستدا

  
  :يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

  
تحسين األوضاع دور المشاريع الصغيرة التي ينفذها إتحاد لجان العمل الزراعي في 

-2000(في الضفة الغربية للمستفيدين  اإلقتصادية و اإلجتماعية و المهارات الحياتية
2008(  

  
سات العليا فـي  و ذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير من برامج الدرا        

 راجيا من حضرتكم التكـرم      ،جامعة القدس  تخصص بناء المؤسسات والتنمية الريفية       
باإلجابة عن فقرات االستبانة بكل موضوعية لما لذلك من أهمية علـى صـدق نتـائج     
الدراسة، علما بأن المعلومات الواردة ستستعمل ألغراض البحث العلمي فقط وستعامل           

  .بسرية تامة
  

  ل الشكر؛؛؛ولكم جزي
  

 فؤاد أبو سيف
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  بيانات شخصية: القسم األول
  يرجى وضع رقم اإلجابة المناسب في المربع المقابل

  
A1     أنثى) 2ذكر                              ) 1  الجنس  
A2   50 – 41من ) 3 عام      40 – 30من ) 2 عاما    30اقل من   ) 1  : العمر  

   عام فأكثر60)  5             عام     60 – 51من ) 4     
A3    دبلوم) 4ثانوي       ) 3اعدادي         )  2ابتدائي فأدنى        ) 1  : المؤهل العلمي  

  دكتوراة) 7ماجستير       ) 6بكالوريوس      ) 5     
A4   مطلق) 4أرمل          ) 3أعزب            ) 2متزوج           ) 1  الحالة االجتماعية  
A5   فأكثر10) 3          9 -5) 2 فما دون       4) 1  عدد أفراد األسرة المعالة   
A6    سنوات العمل في

  : الزراعة
) 3 سنوات       10 -5من ) 2 سنوات                  5اقل من ) 1

   سنه فأكثر16) 4     15 – 11من 
A7    هل لديك مهنة أخرى غير

  الزراعة
  ال) 2                       نعم            ) 1

   4عامل    ) 3موظف قطاع خاص     ) 2موظف حكومي   ) 1  : إذا كان الجواب نعم حدد (
  تجارة

A8   المحافظة:  ......................................................................  
A9   القرية:  ......................................................................  
  

   معلومات حول المشروع المقدم من اإلتحاد  -:القسم الثاني
  

B1       2000–1000مـن   ) 2 شـيقل            1000اقل من   ) 1 :متوسط الدخل الشهري من الزراعة 
   فأكثر4000) 5 شيقل      4000 – 3001) 4 شيقل     3000 – 2001من ) 3شيقل     

B2    20 –% 0) 1             :من المشروع من الدخل الكلي من الزراعة نسبة الدخل   %  
2 (21 %- 40       %3 (41%-60       %4 (61%-80        % 5(81%-100  %  

B3   في حالة حصولك علي منح أو دعم في الثالث سنوات األخيرة يرجى تعبئة الجدول التالي :  

   المؤسسةاسم  )شيقل(قيمته   نوع الدعم أو التمويل
      منحة او تعويض نقدي

      قرض 
      منحة على شاكلة مدخالت إنتاج

        

B4    عدد األسر النووية المستفيدة من المشروع:.................................................  
B5    سنة تنفيذ المشروع........................................................................:  
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B6   ال) 2نعم         ) 1)     أولوياتك  ( وجود لديكهل نوع المشروع ينسجم مع االحتياج الم  
B7    المؤسسة الداعمة للمشروع:................................................................  
B8     إنتاج حيواني  ) 2إنتاج نباتي               ) 1في مجال        ) المشروع  ( نوع  االستفادة  
B9   1  ونات للمشروعأهم  ثالثة مك.................................(.........................  

2( .....................................................  
3( .....................................................  

B10   ميزانية المشروع التقديرية..................................................................  
B11    عدد العاملين في المشروع..................................................................  
B12    سنة  فإكثر            2)  3 سنة       2-1بين )  2أقل من سنة             )  1       مدة المشروع 
B13   خالل العام   المشروع عدد فرص العمل المستحدثة في  

   المؤقتة  ) 2                              الدائمة    ) 1
B14   المدة الالزمة لبدء العملية اإلنتاجية في المشروع:...........................................  
B15   ال) 2نعم                    ) 1:         هل قدمت مساهمة مادية في المشروع  
B16   10 أقل من -1:  ما هي نسبة مساهمتك المادية إلى التكلفة الكلية للمشروع %  

  ............غير ذلك حدد) 4%          35-%25) 3%             25 -% 10مابين ) 2
B17   ال) 2نعم                        ) 1         هل تلقيت تدريبا في المشروع ؟  
B18   ال أثر) 3سلبي                     ) 2إيجابي           ) 1:    هل كان للتدريب أثر  

  
  ):جابة الصحيحة عند اإلXيرجى وضع إشارة ( الدور االقتصادي  لمشاريع اإلتحاد الصغيرة  : القسم الثالث

 
من الناحية االقتصادية ساعد المشروع علـى         

  :زيادة ما يأتي
  بدرجة
  كبيرة
  جدا

  بدرجة
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

  بدرجة
  صغيرة

  بدرجة
  صغيرة
  جدا

C1 فرص عمل عموما            
C2   مساحة األراضي المزروعة            
C3   اإلنتاج الزراعي عموما            

C4   في السوق قدرة المنتجات التنافسية            
C5  دخل األسرة المستفيدة            

C6   عدد العاملين في األسرة            
C7    المقدرة على سداد بعض ديون األسرة            
C8     توفير بعض األموال لحاالت الطوارئ            
C9    توفير بعض األموال لتوسعة المشروع            

C10  ة  الشعور باإلستقرار اإلقتصادي لدى األسر            
C11  موجودات األسرة            
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C12  قدرة األسرة على تعليم أبنائهم            
C13         قدرة األسرة على شراء بعض المواد الغذائية

    .األساسية
          

C14           قدرة األسرة علـى اإلنفـاق علـى الجانـب
  الصحي  

          

C15    الفرص التسويقية            
C16   المنافسة التسويقية            
C17  خفض نسبة اإلنفاق على شراء السلع اإلساسية            

 
C18 :  ما هي الفوائد اإلقتصادية من هذه المشاريع ؟  
1. .........................................................................................................  

2. ......................................................................................................... 
3. .........................................................................................................  

  
  :) عند اإلجابة الصحيحةXيرجى وضع إشارة (  الدور االجتماعي لمشاريع اإلتحاد الصغيرة :القسم الرابع

  
من الناحية االجتماعية وفرت مشاريع اإلتحاد        

  :الصغيرة  و ساعدت في ما يأتي
  بدرجة
  كبيرة
  جدا

  بدرجة
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

  بدرجة
  صغيرة

  بدرجة
  صغيرة
  جدا

D1  حماية األرض من المصادرة            
D2        للخبـرات،  (إحياء القيم التعاونية في المجتمع

  ..).المعدات، العمل الجماعي
          

D3        الثقة بين أصحاب المشاريع المختلفـة وذوي
  العالقة من فئات المجتمع المختلفة 

          

D4  مشاركة النساء في العمل الزراعي            
D5 محاربة البطالة            
D6  التحول في نوع العمل نحو الزراعة            
D7  تحقيق نوع من األمن الغذائي لألسرة            

D8 الزراعية الحد من  تفتت الملكيات             
D10 رفع المستوى االجتماعي للمزارع            
D11        تفعيل الدور التشاركي التعاوني بين الناس في

  العملية اإلنتاجية 
          

D12          االهتمام باألنشطة التي تنفـذها المؤسـسات
  التطوعية 
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D13  قدرة اإلهل على تزويج أبنائهم            
D14  تحسين العالقات األسرية            
D15  تحقيق السلم اإلجتماعي            
D16  تحسين العادات الغذائية لدى األسر            

  
D17: ما هي الفوائد اإلجتماعية من هذه المشاريع ؟   
1. .........................................................................................................  

2. ......................................................................................................... 
3. .........................................................................................................  

  
 عند اإلجابـة    Xيرجى وضع إشارة    ( جديدة  دور المشاريع الصغيرة في إكساب مهارات حياتية        : القسم الخامس 

  ):الصحيحة
  

في جانب المهارات الحياتية تعمل مشاريع        
  :اإلتحاد الصغيرة على زيادرة   ما يأتي

  بدرجة
  كبيرة
  جدا

  بدرجة
  كبيرة

  بدرجة
  متوسطة

  بدرجة
  صغيرة

  بدرجة
  صغيرة

  جدا
E1        قدرات المستفيدين في مجال إدارة مشاريع

  صغيرة   
          

E2  ليل ضغوط الحياة اليومية  تق            
E3  مهارات المستفيد في عمليات التحليل            
E4  قدرات المستفيدين في مجال التخطيط            
E5   قدرات المستفيدين في مجال اإلدارة            
E6  ــدى ــصال و التواصــل ل ــارات اإلت مه

  المستفيدين 
          

E7  المهارات المحاسبية للمستفيدين            
E8  ارات التفاوضية للمستفيدين المه            
E9    مقدرة المستفيدين على اإلقناع            

E10   مقدرة المستفيدين على التشبيك            
  

  "شكرا  لكم على حسن تعاونكم
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 رسالة التحكيم:  2.3ملحق 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  حفظه اهللا.................:....................................الدكتور/األستاذ/حضرة السيد 

  
  بفلسطين:............................................................................جامعة: من
  

  :تحية طيبة وبعد
  

أتقدم لحضرتكم بأحر التحيات وأتمنى لكم موفور الصحة والعافية، وأدامكم اهللا لخدمة العلم وأهلـه،               
حكيم هذه االستبانة التي سيتم استخدامها كأداة بحث في دراستي الحالية           أرجو من حضرتكم التكرم بت    

تحسين األوضـاع   دور المشاريع الصغيرة التي ينفذها إتحاد لجان العمل الزراعي في            "وهي بعنوان 
  ")2008-2000 ( .في الـضفة الغربيـة    للمستفيدين   اإلقتصادية و اإلجتماعية و المهارات الحياتية     

  . فلسطين-ابوديس/لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعة القدس وذلك استكماال 
  

  :محاور التحكيم
  

 مدى مالئمة الفقرات من حيث الطول والقصر والوضوح والغموض.  
 مدى مالئمة الفقرات للفئة المستهدفة.  
 مدى انتماء الفقرة للبعد الذي تقيسه.  
 من حيث احتمال الفقرة الواحدة ألكثر من معنى.  
 من حيث سالمة اللغة المستخدمة في الفقرات.  
 إضافة أي فقرات ترونها مناسبة.  
 الفقرات المقترح حذفها.  

  
  مع خالص شكري وتقديري لجهودكم وتعاونكم

  
فؤاد أبو سيف 
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  )االستبانة (الدراسة أداة تحكيم لجنة :3.3ملحق 
  

  مكان العمل  الرتبة  اإلسم
  الجامعة الهاشمية  دكتور  ماهر المحروق

  جامعة القدس المفتوحة  دكتور  محمد شاهين
  منظمة الفاو   دكتور  عزام صالح 
  جامعة فلسطين األهلية  دكتور  سعيد شاهين

  جامعة القدس   دكتور  زياد قنام
 UAWC  مهندس   عمر طبخنا 
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